
ESTADO DO PARÁ 

Prefeitura Municipal de Pacajá 

“Trabalho e Respeito Com o Nosso Povo” 

Administração 2021/2024 

 Controle Interno  

 

Prefeitura Municipal de Pacajá 
Avenida João Miranda dos Santos - CEP: 68.485-000 –- Pacajá – PA 

 

PARECER DO CONTROLE INTERNO DE Nº 047/2021-  
PREGÃO ELETRÔNCO Nº PE 005/2021 

 
 
 
PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº: 047/2021  
PROCESSO Nº: PE 005/2021  
MODALIDADE: Pregão Eletrônico 
INTERESSADA: Prefeitura Municipal de Pacajá e suas Secretarias.  

OBJETO: Contratação de empresas para aquisição de combustíveis e derivados para 
atender as demandas da Prefeitura Municipal de Pacajá e suas secretarias.  
 
 

➢ RELATÓRIO 
 

A Constituição Federal de 1988, em seu artigo nº 74, estabelece as finalidades do 

sistema de Controle Interno, bem como a Lei Municipal nº 253/2005 PMP/PA, atribuindo 

ao Controle Interno, dentre outras competências, realizar acompanhamento, 

levantamento, inspeção e auditoria nos sistemas administrativo, contábil, financeiro, 

patrimonial e operacional  relativos  às  atividades administrativas da Prefeitura Municipal 

de Pacajá, com vistas a verificar a legalidade e a legitimidade de atos de gestão dos 

responsáveis pela execução orçamentária-financeira e patrimonial e a avaliar seus 

resultados quanto à economicidade, eficiência e eficácia. 

Veio a conhecimento do Controle Interno, o processo Licitatório Pregão eletrônico nº 

PE 005/2021, que pede análise e parecer dos atos realizados que versa a Contratação de 

empresas para aquisição de combustíveis e derivados para atender as demandas da 

Prefeitura Municipal de Pacajá e suas secretarias.  

Requereu o Presidente da Comissão Permanente de Licitação, do Poder Executivo 

Municipal de Pacajá-PA, a contratação direta conforme processo administrativo em 

questão, no qual requer análise técnica e de conformidade dos procedimentos licitatórios 

na modalidade Pregão Eletrônico. 

 

➢ DO JULGAMENTO  

 

Diante do exposto, este setor de controle Interno acata a decisão pela Revogação de 

oficio do processo licitatório em analise, onde tal está fundamentada no artigo 49, caput 
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da lei federal nº 8666-93, citado no parecer jurídico e na sumula nº 473/STF – 

Administração Pública – Anulação ou Revogação dos seus próprios Atos.  

 

Sumula 473 STF: 

A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os 

tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de 

conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos 

os casos, a apreciação judicial. 

 

➢ DOS FATOS  

 

O processo foi analisado tendo como fundamento o art.49 da Lei Federal nº 8.666/93, 

que cita: “A autoridade competente para a aprovação do procedimento somente poderá 

revogar a licitação por razões de interesse público decorrente de fato superveniente 

devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo 

anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito 

e devidamente fundamentado”. Tomando como fundamentação legal o artigo supracitado; 

analisamos o processo e com base no parecer jurídico, e nas falhas técnicas na 

publicação do certame, onde a empresa vencedora apresentou lances com valores 

inexequíveis (muito abaixo dos valores de mercado), o que certamente impossibilitará o 

cumprimento da avença por parte da vencedora, tendo em vista que o Governo Federal 

autorizou aumento de preço nos produtos derivados do petróleo tornando difícil a entrega 

dos produtos licitados. Nesse sentido o instituto da revogação é o desfazimento dos efeitos 

da licitação já concluída, em virtude do critério de ordem administrativa, ou por razões de 

interesse público, como diz a lei, avaliados pela administração.  

 

➢ CONCLUSÃO  

 

O Controle Interno, em suas considerações, faz saber que, após exames dos atos 

procedimentais pela Comissão de Licitação e pelo Presidente, conclui-se que é de 

interesse público que o processo em questão seja devidamente revogado, ante a 

inexequibilidade das propostas apresentadas. Vale ressaltar que o parecer do controle 
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interno é de caráter meramente opinativo, não vinculando, regra geral, na decisão dos 

atos e processos administrativos 

Ao Pregoeiro e a equipe de apoio de Licitação, para conhecimento, manifestação 

e adoção das providências subsequentes. 

 

É o parecer, salvo melhor juízo. 

 

Pacajá, Pará, 08 de Abril, de 2021. 

 

 

 

__________________________ 
Vanderleia Elis Pedroni 

Controle Interno 
Decreto nº 014/2021-GAB/PMP 
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