
 
PREFEITURA DE BELTERRA 

ESTADO DO PARÁ 
CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO 

 
PARECER FINAL DE CONFORMIDADE DO CONTROLE INTERNO 

UNIDADE GESTORA INTERESSADA A ATA 
DE REGISTRO DE PREÇO: 

SEMED 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 029/2019 
MODALIDADE DE LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL - ATA DE REGISTRO DE PREÇO 
ORDENADOR (a) DE DESPESA: DIMAYMA NAYARA DE SOUSA MOURA 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA 
ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMSA. 
  
1- INTRODUÇÃO: 
  O processo de adesão para contratação das empresas vencedoras do Pregão Presencial nº 029/2019 UG- 
SEMSA, cujo objeto é REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE 
LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMSA, deu entrada neste setor de Controle Interno para 
análise. 
2 - DA ANÁLISE DO PROCESSO.         
  O processo foi instruído com base na Lei nº 10.520/02 e subsidiariamente pela Lei Federal nº 8.666/93 e suas 
alterações, o processo está no setor competente em uma pasta protocolado, enumerado e rubricado, 
contendo: capa, memo. 063/2020 de SEMED para SEMSA, memo. 022/2020 de SEMSA para SEMED; oficio 
nº 119/2020 de SEMED para empresa S O Cordeiro de Souza LTDA; oficio n 120/2020 de SEMED para 
empresa Branco & Correa LTDA, oficio nº 045/2020 termo de aceite da empresa S O Cordeiro de Souza LTDA 
certidões de regularidade, e-mail da empresa Branco & Correa LTDA em resposta ao oficio 120/2020 
aceitando a adesão da ata dos referidos produtos e valores, certidões, edital do pregão 029/2019, termo de 
referência, minuta do contrato, anexos, 2ª ata de registro de preços do PP presencial 029/2019, 1ª ata de 
registro de preços do PP  presencial 029/2019, publicação do resultado  da 1ª e 2ª ata de registro de preços no 
Diário oficial dos municípios do Estado do Pará no dia 22 de junho de 2019, justificativa para adesão a ata de 
registro de preços, nota de reserva orçamentária nº 116, autorização, memo. nº 207/2020 de SEMED para 
setor de licitação e contratos,  termo de autuação, despacho para assessoria jurídica, minuta do contrato, 
parecer jurídico nº 011/2020 SEMED/AJUR;  despacho homologatório, contratos 055/2020 e 056/2020, portaria 
nº 070/2020 designação de fiscal de contrato, termo de aceite de fiscalização do contrato, publicação do 
extrato dos contratos 055/2020 e 056/2020 no Diário Oficial dos municípios no dia 26 de março de 2020.  

3 - DA ANÁLISE DOS CONTRATOS:  
 No processo de contratação estão vinculados dois contrato o de nº 055/2020/SEMED firmado com a empresa 
Branco & Correa LTDA CNPJ 03.751.669/0001-03; no valor total de R$ 5.161,85; e de nº 056/2020/ SEMED, 
firmado com a empresa S O Cordeiro de Souza CNPJ 26.969.797/0001-23 no valor total de R$ 3.133,10, 
ambos com vigência de 24 de março de 2020 até 31 de dezembro de 2020 tem como fiscal dos contratos a 
servidora Elane da Silva de Sousa  matricula nº 1733-1. Os Contratos encontram-se assinado pelas partes e 
contém as cláusulas obrigatórias conforme preconiza o art. 55 da Lei 8.666/93. 
 4 - DA CONCLUSÃO: 
  Para os devidos fins junto ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Para, nos 
termos das legislações supracitadas acima; O processo de adesão à ata encontra-se revestido das 
Formalidades Legais. Ressalto que o fluxo das despesas é de inteira responsabilidade do Ordenador (a) de 
Despesa e do Fiscal do Contrato. 

 

  É o nosso parecer salvo melhor entendimento. À elevada apreciação superior. 

 

Belterra (PA), 30 de março de 2020. 

 
 
 

Ezio de Sousa Monteiro 
Responsável pelo Controle Interno 

Decreto nº 060/201 
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