
PREFEITURA DE

SÃO MIGUEL DO GUAMÁ

PODER EXECUTIVO

CONTROLADORIA GERAL DO 
MUNICÍPIO – CGM

DESPACHO
Processo Administrativo Nº 00000243/21. 
Modalidade: Pregão Eletrônico Nº 057/2021

Trata-se do referido processo encaminhado a esta Controladoria Geral do Município para análise e
parecer, visando a  aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes, em cumprimento a proposta nº
11454.760000/1210-02, para as unidades básicas de saúde da família: Antônio Pimentel e Perpetuo Socorro
objetivando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de São Miguel do Guamá-Pará.

O processo analisado por esta Controladoria, demonstra em seu rito, conformidade processual para
realização do Pregão Eletrônico nº 057/21 para a aquisição supramencionada. Quanto ao formalismo Legal
solicitado por esta Controladoria, consta nos autos: 

✔ Termo de Homologação do Pregão às fls. 802 a 812.
✔ Contratos.
✔ Publicação do Extrato da Ata à fl. 813

Por conseguinte, é necessário exaurir, de acordo com a documentação acostada nos autos; o pregão

eletrônico supramencionado cumpre os requisitos do artigo 61, paragrafo único da Lei 8.666/93 e art. 8º,§

1º, IV da Lei nº 12.527/2011. Todavia, é necessário que seja juntado nos autos a, a publicação dos extratos

dos contratos na imprensa oficial e o ato de designação do fiscal do contrato. Recomenda-se ainda, que

todas as laudas do Processo estejam devidamente enumeradas e rubricadas. 

Finalizando, declaro que o presente processo Pregão Eletrônico, cumpriu Parcialmente as exigências

legais solicitadas. Este Controle Interno, entende que o mesmo encontra-se em ordem, Contudo,  que sejam

seguidos os trâmites legais, quanto a juntada de documentos e laudas enumeradas e rubricadas. Ficando a

aprovação da legalidade da licitação pendente dessas providências.  Podendo a administração pública dar

sequência a realização e execução da referida despesa.

             É o parecer, submetido a deliberação superior
             São Miguel do Guamá, 05 Janeiro de 2022.

RAIMUNDO SÁVIO BARROS BATISTA 
Controlador Geral do Município 

Decreto nº 020/2021

 Av. Presidente Vargas, 130 – Centro – São Miguel do Guamá – Pará – CEP. 68.660-000


		2022-01-05T13:00:05-0300
	RAIMUNDO SAVIO BARROS BATISTA:15219720287




