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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA
DAS GM AS ,,,
,
ESTADO DO PARANA
-CNPJ 76.970.300/0001-65
PRAÇA DEP NILSON BATISTA RIBAS, 131 CEP 86.680-000
FONE: (44) 3312-IJS0

PARECER DA CONTROLADORIA INTERNA

PROCESSO: 32/2020
MODALIDADE: Pregão Presencial.
OBJETO: Registro de preços, tendo por objeto aquisições de forma fracionada de suprimentos
para impressoras (cartuchos, fotocondutores, tintas e fitas matriciais).
VALOR ARREMATADO: R$ 93.332,00 (noventa e três mil e trezentos e trinta e dois reais).
VIGÊNCIA: Doze meses.

Recebido: 15/09/2020.

Despachado: 15/09/2020.

Trata-se do processo licitatório sistema de registro de Preços, tendo por objeto
aquisições de forma fracionada de suprimentos para impressoras (cartuchos, fotocondutores, tintas
e fitas matriciais). A fiscalização da entrega dos suprimentos será realizada pelo Secretário de
Administração o Senhor José Alfredo Ulian (Fl. 19), a contratada deverá fornecer os suprimentos,
objeto desta licitação, de forma fracionada em prazo de até 10 (dez) dias, no Prédio da Prefeitura
Municipal (Fl. 18).
O processo se compõe de: portaria nº 91/2020 que designa a comissão de licitação
(Fl. 01), solicitação do secretário de Administração (Fl. 02), itens desertos no processo licitatório
anterior pregão presencial nº 25/2020 (Fls. 03 a 05), orçamentos (Fls. 06 a 14), termo de referência
(Fls. 15 a 21), autorização (Fl. 22), parecer contábil (Fl. 23), declaração da realização de pesquisa de
preços (Fls. 24 a 27), certificado preço calculado (Fls. 28 a 49), parecer jurídico sobre a necessidade
do certame (Fl. 50), declaração do gabinete para departamento de licitação (Fl. 51), departamento
de licitação encaminha minuta do edital para assessoria jurídica (Fls. 52 a 92), parecer jurídico sobre
a minuta do edital (Fls. 93 e 94), autorização para abertura do processo licitatório (Fl. 95), edital
(Fls. 96 a 135), aviso de licitação (Fl. 136), publicações (Fls. 137 a 139), proposta comercial (Fls.
140 a 196), habilitação (Fls. 197 a 321), ata de realização do Pregão Presencial (Fls. 322 a 334),
parecer jurídico final (Fls. 335 e 336).

Participaram duas empresas no respectivo certame, a empresa INT SOLUÇÕES
PARA RECICLAGEM LTDA e a empresa NBB COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE
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INFORMÁTICA, sendo descredenciada a empresa NBB COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS
DE INFORMÁTICA LTDA-ME, por não atender ao item 5.5 do edital, devido a falta da cópia
autenticada em cartório da identidade dos sócios (proprietário, dirigente ou assemelhado).

Tendo como base a análise do respectivo processo, o parecer contábil da existência
de recursos orçamentários e o parecer jurídico que evidência e fundamenta a escolha da
modalidade licitatória, bem como o cumprimento legal, opinamos assim favoravelmente para a
execução da despesa.

É o parecer, salvo melhor juízo.

Nossa Senhora das Graças, 15 de setembro de 2020.

OLA VIO LEANDRO DOS SANTOS
Controlador Interno
Matrícula nº 1007
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