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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ

COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO

PARECER DE REGULARIDADE DO CONTROLE INTERNO N" 2022.'à2.15.060

(ANÁL|SE DE PROCEDTMENTO L|C|TATOR|O)

Eu, SHIRLEY DO SOCORRO BRAGA CORRÊA, Controladora nas Secretarias Municip;,ris,;,,

Administração Planejamento e Finanças - SEMAPF, Educação (SEMED), Cultura, Lazer e Despi.;ii :

(SECULTD), lntegrada de lnfraestrutura, Obras e Urbanismo e Serviços públicos (SElNFFirir;,

Secretaria Municipal de Defesa Social (SEMDS) e Secretaria Municipal de Produção e Agronegiirii,
(SEMPAG), no município de Santa lzabel do Pará, nomeada nos termos do DECRETO No 003/201i;.,

de 03 de janeiro de 2022, declaro para os devidos fins, junto ao Tribunal de Contas dos Municípios, i.1,.,

Estado do Pará, nos Termos do §1o, do artigo 1 1 , da RESOLUÇÃO No 1 'l .416/TCM de 25 cje feverciri,:,

de 2014, que analisei integralmente 973 (novecentos e setenta e três) páginas, DISTRIBUIDOS Eilij :i

VOLUMES, dos autos do PROCESSO ADMINISTRATIVO N' 122312022, referente ao procedimeriii.r

Licitatório de TOMADA DE PREÇOS N" 011t2022-PMSlP, de critério de jutgamento ÍMgtiirt,::

PREÇO/REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, que tem por objeto a CONtTRAl-A{.lr,i.:

DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR A CONCLUSÃo DA CoNSTRUÇÃI} i:,,'.

ESCOLA Do BAIRRO Do rRlÂNculo, No MuNtcípto DE SANTA tzABEL Do pAFiA, conforr..r,,,

Projetos, Planilha Orçamentária, Especificações, Notas Técnicas e Justificativas Técnicas pãt;r Nij.,,.,,:

Licitação, constantes dos anexos do lnstrumento Convocatório e Pareceres Jurídicos no l5')-l';[):,,.'.,

(fls'236 a 242) e no 21512022 (fls.344 a 346); que teve como vencedora do certame â eft"rp{,.::.:;.:

CONSTRUTORA CARIPI LTDA, CNPJ 21.382.37610001-BB, com valor globalde Rg 1.g20.g8g,1§] {i,i,,
milhão, novecentos e vinte mil, oitocentos e oitenta e nove reais e dezenove centavos); corÍt b;rr3i,.: ;i;,r:

regras insculpidas pela Lei n.o 8.666/93 e demais legislações pertinentes à matéria, pelo que de*le,.,r

ainda, que o referido processo se encontra:

( X ) Revestido das formalidades legais, nas fases de habilitação, julgamento e publicidarJe, estÍiíii,li,
apto a gerar contrato com a municipalidade;

( ) Revestido parcialmente das formalidades legais, nas fases de habilitaçâo, julgamento, publicic;.ri.1,:

e contratação, estando apto a gerar despesas para a municipalidade, no entanto faz ressalvas Qlrí:i;i,:;

( ) Revestido de falhas de natureza grave, não estando apto a gerar despesas para a municipaiirjari,,:.

conforme impropriedades ou ilegalidades enumeraclas no Parecer de Controle lnterno, s11ç6r,i11ii;,1r;:,;

como anexo 
:ããàãlB:-^.^ âüi,ii'.1;íl;'l;
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Ante ao exposto, resguardado o poder discricionário do Gestor Público quanti; .r
oportunidade e a conveniência da prática do ato administrativo, esta Controladorê l.:r,
vislumbra obice ao prosseguimento do feito, podendo este Orgão promover, atrâvss r,j;.;

autoridade competente, a HOMOLOGAÇÃO do procedimento licitatório, na nrodaiírj;..ri.;r,
Tomada de Preços no01112022, conforme «lisposto no art.43, inc. Vl da Lei 8.666/93, inclusi,",ir
atentando quanto à obrigatoriedade de publicação dos referidos atos na lmprensa Ofiuil:i -
Mural dos Jurisdicionados do TCM/PA.

Segue os autos para a Comissão Permanente de Licitações para demais proceclimrilri,:::,,

cabíveis.

É o Parecer,

Santa lzabel do ParálPa,14 de dezembro de 2022.
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