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PARECER DO CONTROLE INTERNO 
 

Processo Administrativo Nº 009012020 – CPL/CMA 

Modalidade: Pregão Presencial (SRP) nº 001/2020/CMA 

Analise Sobre: Minutas de Edital e Contrato 

 

 

Esta unidade de Controle Interno, por seu representante legal infra assinado vem, para exame e 

aprovação, as Minutas de Edital e Contrato, com vistas à deflagração do Procedimento 

Licitatório para contratação de empresa para Registro de Preços para futura e eventual 

Aquisição de Material de Consumo (Gêneros Alimentícios, Material de Higiene e 

Limpeza e Material de Expediente), para atender as necessidades da CMA. 

O Edital respeita e atende aos requisitos formais e legais, traz texto claro, é objetivo e não faz 

distinção ou menção de qualquer ato ou regulamentação que possa trazer prejuízo a qualquer 

possível participante do certame. 

Ademais, estas minutas não apresentam clausulas que restrinjam a competitividade, não ferem ao 

princípio da ampla concorrência, permitindo a participação das empresas interessadas em nível de 

igualdade, mantendo o padrão de isonomia dos participantes, não contendo no texto das minutas 

nenhum direcionamento ou qualquer outra possibilidade de privar qualquer empresa 

regulamentada de participar do certame, mantendo assim a idoneidade do processo. 

Diante do exposto, recomendo o retorno do processo à Comissão de Licitação, para dar 

continuidade ao Processo Administrativo em Epígrafe. 

 

Almeirim/PA, 17 de fevereiro de 2020. 

 
 
 
 
 
 

_____________________________________________ 

PAULO CEZAR MENDES PEREIRA 

Chefe de Divisão do Controle Interno 

Câmara Municipal de Almeirim/PA 
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