
 
 

 
ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUÇÁ 
Praça Cel. Horácio, 70 – CNPJ. 05.171.939/0001-32 - fone/fax:(91) 722-1139.CEP: 68.750-00 

 

Página 1 de 3 
 

 
PARECER DE REGULARIDADE 

 CONTROLE INTERNO 
 
 

 
ASSUNTO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2020 

 

 

Em atendimento à determinação contida no §1º, do art. 11, da 

resolução nº 11.410/TCM de 25 de fevereiro de 2014, este Controle Interno declara 

para os devidos fins, junto ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, 

que analisou integralmente aos autos do processo de pregão eletrônico nº 009/2020, 

que tem por objeto a: 

 
 CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA AQUISIÇÃO 

PARA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A 

PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIAS, FUNDOS E 

AUTARQUIAS DO MUNICÍPIO DE CURUÇÁ/PA. 

 

Quanto ao aspecto jurídico e formal da minuta do edital, opinou apto 

a sua elaboração, posteriormente emitiu parecer favorável sobre a legalidade e 

conclusão do processo. 

A fase externa é assim chamada porque representa o momento em 

que o procedimento licitatório sai do âmbito interno da administração e passa a 

provocar efeitos no meio social. 

Após a verificação das propostas, posteriormente ocorreu a fase de 

lances e negociação, finalizando com a averiguação da documentação enviadas 

pelos vencedores, percebeu-se que as empresas estavam em conformidade com o 

edital. A pregoeira ADJUDICOU as empresas vencedoras no certame. Após a 

conclusão e análise do processo administrativo licitatório o Chefe do Poder 

Executivo Municipal HOMOLOGOU, uma vez que restaram cumpridos as 

determinações estabelecidas na Lei 8.666/93. Onde as empresas ganhadoras foram: 
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Nº EMPRESA VENCEDORA CNPJ Nº TOTAL DO VENCEDOR 

01 A. L. MANGAS – ME 19.321.817/0001-90 R$ 17.147,00 

 

02 COMERCIAL MOTA – MEI 13.822.943/0001-41 R$ 70.807,00 

 

03 ESTAÇÃO COMÉRCIO E 
SERVIÇOS EIRELI-EPP 

19.321.144/0001-78 R$ 346.685,20 

 

04 MKR TOPA TUDO 
REPRESENTACOES COMERCIAIS 
EIRELI 

35.620.787/0001-79 R$ 292.765,00 

 

 

05 NASCIMENTO COMERCIO 
ATACADISTA DE ARTIGOS DE 
PAPELARIA E SERVIÇOS EIRELI 

36.257.948/0001-74 R$ 51.670,00 

 

 

06 T.O. PINHEIRO COMERCIO DE 
MERCADORIAS EIRELI 

32.724.354/0001-75 R$ 8.100,00 

 

 

O contrato como instrumento da administração pública para dirigir-se 

e atuar perante seus administrados sempre que necessite adquirir bens ou serviços 

dos particulares, ou seja, é o acordo recíproco de vontades que tem por fim gerar 

obrigações recíprocas entre os contratantes. Assim como o particular, o Poder 

Público celebra contratos no intuito de alcançar objetivos de interesse público, e 

obedecerá aos termos do caput, do Art. 57, da Lei 8.666/93, conforme expressa a 

cláusula de vigência da minuta contratual. 

Aqui fazemos duas recomendações: 

 Recomendamos que seja observado o art. 42, caput, da LRF e a 

disponibilidade financeira para realização de tal despesa. 

 Recomendamos a realização de despesa, somente com recurso 

disponível em conta bancária. 

 

Conclui-se, sinteticamente, que o processo administrativo licitatório 

em tela esgotou legalmente todas as etapas obrigatórias até a presente 
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manifestação deste órgão de controle interno. Face a todo o exposto, concluímos: 

Que os autos assemelham-se estarem revestidos da legalidade necessária em 

conformidade com análise jurídica. É verdadeiro ressaltar que, a geração de 

despesa é de inteira carga do ordenador de despesas eximindo qualquer culpa, dolo 

ou responsabilidade solidária por parte dos membros da Controladoria Geral do 

Município. 

 

Curuçá/PA, 20 de outubro de 2020. 

 

 

______________________________________ 
CARLOS EDUARDO FORMIGOSA PINHEIRO 

Controlador Interno Municipal – Portaria 026/2017-GP 
OAB/PA: 18.559 
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