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ANÁLISE PELA CGM DE COELHO NETO-MA.

 

 

I – Vem a exame da Controladoria Geral do Município, o processo PR2021.01/CLHO-03063, interessado: Secretaria Municipal de Saúde, que solicita a possibilidade de Adesão
a Sistema de Registro de Preço, cujo objeto é Contratação de empresa especializada em serviço de dedetização, na modalidade ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS, decorrente do PREGÃO ELETRÔNICO n.º 024/2021, realizado no Município de São Bernardo – MA.

Assim sendo, o Órgão de Controle Interno do Município de Coelho Neto, atendendo ao que determina o art. 74. da Constituição Federal de 1988, bem como as
competências abrangidas pela Lei Municipal nº 753, de 08 de janeiro de 2021, especialmente no seu artigo 41, inciso I, que diz “realizar o controle contábil, financeiro,
orçamentário, operacional e patrimonial das entidades da Administração Direta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, razoabilidade, aplicação das subvenções
e renúncias de receitas”, e os incisos X e IX, que preconizam respectivamente “examinar os atos administrativos praticados e as obrigações assumidas pelo Município que
derem origem à despesa” e “realizar auditorias técnicas e administrativas objetivando o controle legal, de mérito e técnico”, apresenta a análise e a respectiva
manifestação, conforme a seguir.

 

II – ANÁLISE

 

O aludido processo PR2021.01/CLHO-03063 encontra-se instruído conforme exposto na seção Formalização.

 

II.I – FORMALIZAÇÃO

 

Os autos encontram-se formalizados até a presente data com a documentação a seguir, com análise realizada por esta Controladoria embasada no art. 38 da Lei nº
8.666/93 e no Decreto 7.892/2012:

·         O procedimento foi formalizado por meio de processo administrativo, devidamente autuado, protocolado e numerado sob número PR2021.01/CLHO-03063, em
conformidade com o Art. 38, caput, Lei nº 8.666/93;

Protocolo:
PT2021.01/CLHO-20237

Data de abertura:
17/12/2021 09:42:55

Data de transação:
17/12/2021 09:42:55

Situação:
Tramitado 

Assunto:
Serviços de dedetização (saúde)

Nome do emitente:
FERNANDA PEREIRA DE SOUSA

Setor do emitente:
Controladoria Geral do Município
- CGM

Nome do responsável:
Josely Maria Silva Almeida

Setor do responsável:
Secretaria Municipal de Saúde

Prazo:
5 Dias (Úteis)

Prazo final:
24/12/2021 23:59:59

Prazo prudencial:
24/12/2021 23:59:59

Prioridade:
Normal
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·         A Solicitação dos serviços pela autoridade competente consta no processo;

·         Indicação do recurso próprio para a despesa;

·         Cópia do edital da licitação de origem, onde a Ata de registro de preços admite expressamente a sua adesão;

·         Termo de Adjudicação da licitação que deu origem a ata de registro de preços a ser aderida;

·         Termo de Homologação da licitação que deu origem a ata de registro de preços a ser aderida;

·          Ata de registro de preços a ser aderida está vigente, em conformidade com o Art. 12, Decreto 7.892/2013;

·         Consulta junto ao órgão gerenciador da ata para manifestação sobre a possibilidade de adesão, em conformidade com o Art. 22, §1º, Decreto 7892/2013;

·         Justificativa a vantajosidade da adesão pretendida, mediante pesquisa de preços no mercado, em conformidade com o Art. 22, caput do Decreto 7.892/13;

·         Resposta afirmativa quanto aos quantitativos desejados e aceite do fornecedor, em conformidade com o Art. 22 §2° do Decreto 7.892/13;

·         Cópia da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS e suas respectivas publicações nos diários oficiais;

·         Parecer da Procuradoria Geral do Município, em conformidade com o Art. 38, inciso VI e §único da Lei 8.666/93;

·         Documentação de habilitação e regularidade do fornecedor;

 

III - CONCLUSÃO  

 

            Considerando o exposto, fundamentada ainda pela possibilidade legal explanada no Parecer Jurídico nº 198/2021 - PGM, recomendo que seja juntado aos autos a
Autorização da contratação, aprovação das especificações e declaração de adequação orçamentária e financeira pelo(s) ordenador (es) de despesa e manifesto pelo
prosseguimento processual.

            Assim, encaminho os autos para as demais providências cabíveis a continuidade da contratação.

 

Coelho Neto-MA, 17 de dezembro de 2021

 

Fernanda Pereira de Sousa

Controladora Geral do Município

Portaria nº 428/2021
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