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Parecer de Regularidade do Controle Interno 
 
 
A Sra. ROSILANE OLIVEIRA LACERDA TEIXEIRA, responsável pelo Controle 
Interno do Município de Jacundá/PA, nomeado nos termos da Portaria nº 934/2019, 
declara, para os devidos fins, junto ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do 
Pará, nos termos do §1º, do art. 11, da RESOLUÇÃO Nº. 11.410/TCM de 25 de 
fevereiro de 2014, que analisou integralmente o Processo Licitatório n.º PE-004/2020 – 
FMS, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS ATRAVÉS DOS 
TERMOS DE COMPROMISSO 1503801712291956553 E 1503801712191610778, 
PARA  A  AMPLIAÇÃO DA SAÚDE BUCAL DA ATENÇÃO BÁSICA DO 
MUNICÍPIO DE JACUNDÁ-PA,  MEDIANTE CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO 
TERMO DE REFERÊNCIA – MEDIANTE CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO 
TERMO DE REFERÊNCIA – ANEXO I, celebrado com FUNDO MUNICIPAL DE 
SAÚDE, com base nas regras insculpidas pela Lei n.º 8.666/93 e demais instrumentos 
legais correlatos, pelo que declara, ainda, que o referido processo se encontra:  
( ) Revestido de todas as formalidades legais, nas fases de habilitação, julgamento, 
publicidade e contratação, estando apto a gerar despesas para a municipalidade; 
(X) Revestido parcialmente das formalidades legais, nas fases de habilitação, 
julgamento, publicidade, estando apto a gerar despesas para a municipalidade, com as 
ressalvas enumeradas no parecer de controle interno, encaminhado como anexo. 
( ) Revestido de falhas de natureza grave, não estando apto a gerar despesas para a 
municipalidade, conforme impropriedades ou ilegalidades enumeradas no Parecer de 
Controle Interno, encaminhado como anexo. 
Declara, por fim, estar ciente de que as informações aqui prestadas estão sujeitas à 
comprovação por todos os meios legais admitidos, sob pena de crime de 
responsabilidade e comunicação ao Ministério Público Estadual, para as providências de 
alçada. 
Declara, por fim, estar ciente de que as informações aqui prestadas estão sujeitas à 
comprovação por todos os meios legais admitidos, sob pena de crime de 
responsabilidade e comunicação ao Ministério Público Estadual, para as providências de 
alçada. 
 
 
 

Jacundá - PA, 28 de Abril de 2020. 
 
 
 
 

ROSILANE OLIVEIRA LACERDA TEIXEIRA 
CONTROLADORA INTERNA DO MUNICÍPIO 

Portaria nº 934/2019 
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ANEXO PARECER DE CONTROLE INTERNO  

PROCESSO LICITATORIO Nº PE-004/2020-FMS 

 

 

Texto do anexo: 

 

Trata-se de procedimento licitatório, na modalidade Pregão Eletrônico nº 

PE-004/2020-FMS, com vistas à aquisição de equipamentos odontológicos através dos 

termos de compromisso 1503801712291956553 e 1503801712191610778, para  a  

ampliação da saúde bucal da atenção básica do Município de Jacundá. 

Verifica-se que o processo em epígrafe teve seu trâmite da forma correta, 

com o devido parecer jurídico inicial pela sua possibilidade. As empresas apresentaram 

as propostas. Entretanto, compete a este controle interno o exame da legalidade dos atos 

administrativos do processo licitatório em análise.  

Em exame, verifica-se que não foi especificado o termo de compromisso 

nº 1503801712191610778, conforme solicitado pelo Fundo Municipal de Saúde no 

(Memorando nº 154/2020-SMS GAB) no qual são especificados 02 (dois) termos de 

compromissos em anexo (fls. 03 – 6). 

Neste sentido, verificou-se que constam divergências nos autos do 

processo nas seguintes faces: 

a) Termo de referência (fls. 07); 

b) Despacho da Secretaria de Finanças informando sobre a existência de 

crédito orçamentário para atender a despesas (fls. 14); 

c) Declaração de adequação orçamentária e financeira (fls. 15); 

d) Minuta do edital aprovada pela autoridade competente e minuta de 

contrato (fls. 21); 

e) Anexo I termo de referência (fls. 47); 

f) Anexo III minuta do contrato; (fls. 52); 

g) Despacho a assessoria jurídica para exame da minuta do edital (fls. 62); 

h) Edital do Pregão Eletrônico nº 04/2020-FMS (fls. 70); 
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i) Anexo I termo de referência (fls. 96); 

j) Anexo III minuta do contrato (fls. 101); 

k) Aviso de licitação (fls. 111); 

l) Publicação no Diário Oficial (112); 

m) Publicação no Diário Oficial da União (fls. 113); 

n) Tribunal de Contas dos Municípios - TCM/PA (fls. 114); 

o) Dados do processo de número PE-004/2020-FMS (116); 

p) Pregão Eletrônico nº 04/2020-FMS (fls. 117); 

q) Anexo I termo de referência (fls. 144); 

r) Anexo III – minuta do contrato (fls. 149); 

s) Ata de Realização do Pregão Eletrônico (fls. 161); 

t) Despacho para Controladoria Geral do Município (fls. 222); 

Assim, em virtude dos princípios da legalidade e da moralidade 

administrativa, esta controladoria orienta a Comissão Permanente de Licitação – CPL, a 

análise dos autos do processo licitatório da ocorrência de divergência no termo de 

compromisso nº 1503801712191610778 nas laudas descritas, e se o equívoco não 

comprometerá a continuidade do certame, que por conseguinte sugiro retificação no 

Diário Oficial da União.  

Uma vez, que sanada a divergência, esta controladoria manifestar-se-á 

FAVÓRAVEL quanto à legalidade do prosseguimento da licitação na modalidade 

pregão, estando apto a gerar despesas para a municipalidade.   
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