
E§TÂDO PO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ
GOORDENADORIA DE GONTROLE INTERNO

no 21112A10, de 14.07.2010

PARECER No 201 9.08.27.00.1

EMENTA: Processo de Dispensa de LicitaÉo no g12l2}1g -
PMSlp. Objêto: Conffãul§ãü üê êmprc§ã pâre Íi0lfiêêmêütD
de rccarga de gás liquefeito de petróleo (GLp) em botijão de

í3 Kg, água mineral em copos de 200 ml e recarga de água

mineral garrafõesmdem2o l, para consumo das secretarias
Muniõtpãi§ uê sãnê Eâtêt uô Pâ?ã.

DOS FATOS:

Ocorre que chegou a esta Coordenadoria de Controle lnterno, para manifestaçáo, o

Processo de Dispensa de Licitação no 31 212019 - PMSIP, encaminhado pela Secretaria

Municipal de Administração do MunicÍpio de santa tzabel do pará.

DO OBJETO:

^---a--_a--q_ 
_t -__.-_ r__-___!.__--_a_ _r _- -l-- -.2_ i:-..._._!r_ _r_ -_-L-- ra__ /^r À\\.,ulruara§rau ue eilrÍJe§a Íraia loiileüiiÍreillo üe ieúaiga üe gas iiqueÍeitü üe peiioieo (GLF)

em botijão de í3 Kg, água minera{ em copos de 2o0 ml e rcc€Íga de água mineral
garrafÕesmdem20 l, para consumo das Secretarias Municipais de Santa Izabeldo Pará.

ãÂ a r^ nr r ltaÊrrat l ,ría,{í.L' IJE Y I§'EII\,!A.

A vigência do contratro seÉ de g0 {noventa) dias, iniciando em 25/06/20í 9 atré g?log'tgg1g.

DA FUNDAMENTAÇÃO:

Lei Federal no 8.666/1993 e demais legislação aplicáveis.

DA fORMAL|ZAçÂO DO PROCÊSSO

l. Consta Capa do Processo, boas práticas administrativas;

ll. consta a solicitação da contratação da despesa, com justificativa;

lll. Não consta Termo de Referência, recomendamos anexar ao processo;

lV. Consta a pesquisa de preço e Mapa Comparativo;

V. Consta Dotação Orçamentária;

Vl. Consta o Termo de Autorização de Despesa;

Vll. Constam os documentos de habilitaçâo jurídica da empresa, assim como o documento

do representante da empresa;
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Vlll. Constam os documentos de regularidade fiscal e trabalhista da empresa;

lX. consta Declaração de Adequação orçamentária e Financeira;

x' Não consta a Minuta cto Gontrato no processo, para anátase e parecer da Assessoria

Jutíüiêã, Íêcõmênoãmô§ ãnêxãr ãô prÕêês'§o;

Xl. Consta o Parecer Jurídico no 21612019, pela legalidade do procedimento;

Xll. Consta o lnstrumento Contratual no 67t2019, devidamente assinado pelas partes;

Xlll. Consta a publicaçâo do Contrato no Diário Oficial da União, recomendamos anexar a
publicação no site dos Jurisdicionados do TCM/PA e no Portal da Transparência mantido
pela Municipalidade.

PARECER

Sob o ponto de vista técnico, a justificativa apresentada pelo Gabinete do prefeito deixa

clara a necessidade de contratação de despesas pela municipalidade.

Reafirmo neste Parecer, que a conclusão do processo administrativo no i12t2}1g, é de

inteira responsabilidade da Comissão Permanente de licitação.

É imprescindível ressaltar que as informações acostadas aos autos sâo de inteira

responsabilidade e veracidade da Secretaria Municipal de Administração e Finanças e

demais Órgãos que compõem a Prefeitura Municipal de Santa lzabel do Pará, que tem

competência técnica para tal, do Controle tnterno, de acordo com a Lei Municipal no

21112010, a função da fiscalização contábil, financeira, orçamentária e patrimonial da

administração pública municipal.

Considerando a legalidade através do parecer jurÍdico no 216t2019, este Controle lnterno é
pela regularidade do Processo de Dispensa no 31212A19, desde que atendidas as
recomendações acima citadas.

É o parecer, salvo melhor entendimento.

Santa lzabel do Pará I Pa., 27 de agosto de 2019.
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Raimunda Maria Fanas de Alrneida
Coordenadora de Controle lnterno
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