
 

 

 

Município de Muaná 

Poder Legislativo 

Câmara Municipal de Muaná 

Coordenação de Controle Interno 

Praça da Bandeira, Nº 40 – CEP 688250-000 – Muaná / PA – “ Legislar com participação popular” 

  

      

Em resposta ao despacho recebido em 29 de abril de 2020, solicitando emissão de parecer técnico em 

apreciação aos procedimentos adotados para a Aquisição de materiais de consumo em geral (Gêneros 

alimentícios, expediente e suprimentos de informática, higiene e limpeza, copa e cozinha e descartáveis) 

para atender s necessidades da Câmara Municipal de Muaná, em que pese o processo administrativo nº 

2020130301 referente ao Pregão Presencial SRP nº 9/2020-250301 esta coordenadoria exala o seguinte 

parecer. 

 

 

PARECER CONCLUSIVO 

 

 

OBJETO 

 

 Contratação de empresa para Aquisição de materiais de consumo em geral (Gêneros alimentícios, 

expediente e suprimentos de informática, higiene e limpeza, copa e cozinha e descartáveis), para atender a 

Câmara Municipal de Muaná.  

 

 

DO ENCAMINHAMENTO:  

 

A Sra. Sirlandia da Silva Martins, Administradora inscrita sob registo nº CRA PA/AP nº 5573, 

responsável pelo Controle Interno do Poder Legislativo do Município de Muaná-Pará, nomeada através da 

Portaria nº 11/2019 de 02 de janeiro de 2019, no exercício de suas atividades, nos termos do § 1º, do art. 

11, da RESOLUÇÃO Nº. 11.410/TCM de 25 de fevereiro de 2014 e Resolução nº 7.739/2005 do 

TCM/PA, ainda com base nas regras insculpidas pela Lei n.º 8.666/93 e demais instrumentos legais 

correlatos, pelo que declara, que em analise ao Processo Administrativo nº 2020130301 realizado através 

da modalidade de licitação Pregão Presencial SRP, objetivando Contratação de empresa para Aquisição de 

materiais de consumo em geral (Gêneros alimentícios, expediente e suprimentos de informática, higiene e 

limpeza, copa e cozinha e descartáveis) ), para atender a Câmara Municipal de Muaná. 

 

DO PROCEDIMENTO 

O Procedimento ocorreu dentro das formalidades legais, conforme detalhado no processo, baseado na Lei 

8.666/93 e Lei 10.520/02.  

A modalidade de licitação denominada pregão, destinada à aquisição de bens e serviços comuns, possui 

como principal característica a agilidade nos processos licitatórios, minimizando custos para a 

administração Pública. 
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Observamos que no processo foram observados os princípios legais que são devidos a Administração, 

como legalidade, impessoalidade, moralidade, igualdade, publicidade, eficiência, probidade 

administrativa, vinculação ao instrumento convocatório e do julgamento objetivo, e ainda, os princípios da 

razoabilidade, competitividade e proporcionalidade. Analisamos toda a documentação e constatamos que 

estão regulares e obedeceram aos requisitos do Edital;  

 Solicitação de abertura de licitação pelo setor financeiro da Câmara Municipal de Muaná.  

 Termo de referencia  

 Cotação de preços  

 Termo de Autorização.  

 Termo de abertura de processo administrativo 

 Relatório opinativo para aplicação de modalidade  

 Termo de autuação 

 Portaria de Nomeação de Pregoeiro e Equipe de Apoio 

 Certificado de pregoeiro 

 Minuta de edital 

 Parecer Jurídico aprovando a legalidade do procedimento  

 Edital de Licitação  

 Publicações do aviso de licitação (art. 21 Lei 8.666 93) Diário oficial dos municípios do estado do 

Pará 

 Credenciamento 

 Proposta 

 Habilitação 

 Ata da sessão 

 Termo de adjudicação 

 Termo de homologação 

 Publicação do aviso de homologação Diário oficial dos municípios o estado do para 

 Convocação dos vencedores para assinatura da ata de registro de preços 

 Portaria de nomeação do fiscal de contratos (art. 67 Lei 8.666 93) 

 

CONCLUSÃO:  

Participaram do certame as empresa:  

M.de A Gomes  

CNPJ 12.335.024/0001-80 

Valor R$ 93.631,00 

 

B J Barbosa Comercio & Serviços Eirele 

CNPJ 33.471.717/0001-70 

Valor R$ 38.134,50 
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O processo transcorreu dentro da legalidade, estando apto a gerar despesas ao Poder legislativo.  

 

Revestido das formalidades legais, manifestamo-nos pelo procedimento Regular do certame 

recomendamos que sejam anexados ao processos todos os eventuais contratos de aquisição dos produtos. 

 

Declara, por fim, estar ciente de que as informações aqui prestadas estão sujeitas à comprovação por todos 

os meios legais admitidos.  

 

 

Muaná (PA) 05 de maio de 2020. 

 

 

 

 

Sirlandia da Silva Martins  

Coordenadora de Controle Interno 
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