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 PARECER Nº04/2023/UCCI 

 
PARECER DO CONTROLE INTERNO PARA 

CHAMADA PÚBLICA Nº: 01/2023 

 
 

INTERESSADO: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  

CHAMADA PÚBLICA Nº: 01/2023  

PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº 2023.01.09.001/PMM/CPL 

SITUAÇÃO: FASE INICIAL 

OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA 

FAMILIAR E EMPREENDEDOR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO 

DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR(PNAE). 

 

RELATÓRIO 

 1. Versa o presente processo acerca da Aquisição de gêneros alimentícios da 

agricultura familiar, para atendimento do Programa Nacional de Alimentação 

Escolar – PNAE, por meio do Processo Administrativo Nº 

2023.01.09.001/PMM/CPL, na modalidade de Licitação – Chamamento Público 

(Lei nº 11.947/2009). 

 2. Foram encaminhados os referidos autos para análise junto ao Controle 

Interno desta municipalidade para seu parecer legal e pertinência quanto aos 

ditames legais sobre os ritos iniciais referente à licitação instrumentalizada no 

processo em epígrafe. 

3. Verificou-se que o processo licitatório, foi realizado com observância a todas 

as formalidades e atos necessários em consonância com as disposições legais 

vigentes nos moldes da Lei nº 11.947/2009, Lei nº 11.326/2006, 

Resolução/CD/FNDE nº 25.2012, Resolução/CD/FNDE nº 26.2013, 

Resolução/CD/FNDE nº 38.2009, Resolução/CD/FNDE nº 04.2015, 

Resolução/CD/FNDE nº 21.2021. e na Lei 8.666/93. 
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4. Sendo composto da seguinte forma: 

a) Solicitação e termo de referência datado do dia 21/10/2022; 

b) Solicitação de cotação de preços datada do dia 24/10/2022; 

c) Pesquisas de preços e Consolidação das pesquisas de preços, datada do 

dia 06/01/2023; 

d) Dotação orçamentária datada do dia 09/01/2023; 

e) Declaração de adequação orçamentária e financeira emitida pela Autoridade 

competente, para os efeitos do inciso II do artigo 16 da Lei Complementar nº 

101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal, datada de 09/01/2023; 

f) Autorização para abertura de processo administrativo de licitação, datada de 

09/01/2023; 

g) Termo de autuação, datado do dia 09/01/2023; 

h) Portaria de designação da Comissão; 

i) Minuta de edital de chamada pública e seus anexos; 

j) Parecer Jurídico; 

 

CONCLUSÃO 

5. No cumprimento das atribuições estabelecidas nos Art. 31, 70 e 74 da 

Constituição Federal, nos termos da Lei Municipal nº 119/2005, nos termos do 

§1º, do art. 11, da RESOLUÇÃO Nº. 11.535/TCM de 01 de julho de 2014 e 

demais normas que regulam as atribuições do Sistema de Controle Interno, 

referentes ao exercício do controle prévio e concomitante dos atos de gestão e, 

visando orientar o Administrador Público, expedimos, a seguir, nossas 

considerações. 

6. Nesta análise foram enfocados apenas aspectos legais com base nos 

elementos fornecidos no processo, não sendo considerados os critérios que 

levaram a Administração a tal procedimento. 
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7. Dessa forma, realizada a análise do processo administrativo trazido à 

baila, restando comprovado não haver vícios que possam acarretar nulidade no 

procedimento, esta Controladoria Interna, em atenção aos princípios que 

regem a administração pública, opina pela REGULARIDADE e continuidade 

das fases seguintes. 

 

  

É o parecer. SMJ. 

 Muaná/PA, 11 de janeiro de 2023. 

 
 
 
 
 
 
 

Regiane Nery Tavares 
Coordenadora de Controle Interno 

Decreto nº 033/2021 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/cf/BrasaoMuana.JPG

		2023-01-16T11:33:41-0300
	REGIANE NERY TAVARES:68451032249




