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1. APRECIAÇÃO 

No comprimento das atribuições estabelecidas nos Art. 31 e 74 da Constituição Federal e nos 

Art. 61 e 63 da Lei Orgânica do Municipal de Igarapé-Açu de 1990 e a Lei Municipal Nº 564 

de 2005; e § 1º, do Art. 11, da resolução Nº 11.410/TCM de 25 de fevereiro de 2014. Demais 

normas que regulam as atribuições do Sistema de Controle Interno, referente ao exercício do 

controle prévio e concomitante dos atos de gestão e visando orienta o Administrador Público, 

expedimos a seguir as considerações referente a tal Processo Licitatório supracitados: 

 

2. DO PROCESSO E OBJETO 

Chegou a esta Coordenadoria do Controle Interno, para manifestação de parecer para o 

Processor Licitatório Nº 113-2020, referente a Contração de empresa especializada para 

fornecimento / aquisição de equipamentos de proteção individual (EPI’s), para 

enfrentamento a Covid-19. 

 

3. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DO PROCESSO 

O processo licitatório identificado como Dispensa de Licitação, está regulamentado pela Lei 

de Licitação de Nº 13.979 de 06 de fevereiro de 1993, a qual, dispõe sobre as medidas para 

enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do 

Coronavírus responsável pelo surto de 2019. No mais a dispensa de licitação encontra-se 

embasada no seguinte Art. e Inciso:  

 

 

 

PARECER  078-2020 

FINALIDADE Viabilidade de Parecer Para o Processo Licitatório 

PROCESSO ADMINISTRATIVO 113-2020 

DISPENSA 076-2020 

ENTIDADE CONTRATANTE Secretaria Municipal de Assistência Social 

ENTIDADE CONTRATADA 
B L Cardoso Eireli / Casmed Comercio de artigos 

Médicos, Hospitalares e Medicamentos Ltda. 
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Art. 4º É dispensável a licitação para aquisição de bens, serviços, inclusive de 

engenharia, e insumos destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública 

de importância internacional decorrente do Coronavírus de que trata esta Lei.         

(Redação dada pela Medida Provisória nº 926, de 2020) 

 

 

[...] 

 

 

§ 1º A dispensa de licitação a que se refere o caput deste artigo é temporária e aplica-

se apenas enquanto perdurar a emergência de saúde pública de importância 

internacional decorrente do Coronavírus. 

 

§ 2º Todas as contratações ou aquisições realizadas com fulcro nesta Lei serão 

imediatamente disponibilizadas em sítio oficial específico na rede mundial de 

computadores (internet), contendo, no que couber, além das informações previstas no 

§ 3º do art. 8º da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, o nome do contratado, o 

número de sua inscrição na Receita Federal do Brasil, o prazo contratual, o valor e o 

respectivo processo de contratação ou aquisição. 

 

§ 3º Excepcionalmente, será possível a contratação de fornecedora de bens, serviços 

e insumos de empresas que estejam com inidoneidade declarada ou com o direito de 

participar de licitação ou contratar com o Poder Público suspenso, quando se tratar, 

comprovadamente, de única fornecedora do bem ou serviço a ser adquirido.          

(Incluído pela Medida Provisória nº 926, de 2020) 

 

No mais, no intuito de atender as demandas de combate ao enfrentamento do Coronavírus, 

assim com os efeitos da doença COVID-19, Lei Nº 13.979/2020, simplificou 

consideravelmente o procedimento de contratação, afastando, total ou parcial, a aplicação de 

alguns institutos exigidos pelo regime geral de contratação pública, previsto na Lei Nº 

8.666/1993, ou seja, no aspecto procedimental, deve-se transcorre de acordo com a Lei Nº 

8.666/1933, nas contratações por dispensa de licitação destinadas ao enfrentamento do Covid-

19 apenas naquilo que não conflite, expressa ou implicitamente, com o procedimento. 
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4. DA ANÁLISE DOCUMENTAL 

4.1.  A Comissão Permanente de Licitação – CPL, procedeu as etapas do processo licitatório, 

e de acordo com a análise desta Coordenadoria de Controle Interno o processo está revestido 

de todas as formalidades legais para o devido artigo acima supracitado. 

 

4.2. Após a conclusão da faze preparatória houve a emissão do Parecer Jurídico Favorável. 

 

4.3. No mais dia 08 de julho de 2020, ou a ratificação da dispensa de licitação, desta forma 

sendo assim, amparada legalmente pelo art. 26, da lei nº 8.666/1993. 

 

4.4. Sequencialmente foi elaborado o seguinte contrato: 

CONTRATO CONTRATANTE CONTRATADO 
VALOR DO 

CONTRATO 

211-2020 

SECRETARIA 

MUNICIPAL DE 

ASSISTENCIA SOCIAL 

CASMED 

COMERCIO DE 

ARTIGOS MÉDICOS, 

HOSPITALARES E 

MEDICAMENTOS 

LTDA 

R$ 23.214,00 

212-2020 

SECRETARIA 

MUNICIPAL DE 

ASSISTENCIA SOCIAL 

B L CARDOSO 

EIRELI 
R$ 22.865,00 

 

4.5. Após as seguintes etapas houve a publicação no respectivo Diário Oficial e Jornal 

Amazônia no Dia 24/07/2020. 

 

5. CONCLUSÃO 

Esta Coordenadoria de Controle Interno – CCI, em suas considerações final, faz saber que, após 

exame detalhado dos atos procedimentais, conclui-se, que com base nas regras insculpidas pela 

Lei Nº 8.666/1993, e demais instrumentos legais correlatados, o referido processo encontra-se, 

legalmente amparado pelo Art. 24 do § 4º, e a Lei 13.979/2020, que dispõe sobre as medidas 

para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do 

Coronavírus responsável pelo surto de 2019, pelo Art. 4 do § 1, § 2 e §3, está Coordenadoria 
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de Controle Interno manifesta-se portando FAVORAVEL ao Processo Licitatório Nº 

113/2020. 

Ressalto que a opinião supra não elide e nem respalda quaisquer irregularidades não 

identificada por esta Coordenadoria de Controle Interno. 

Declaro, por fim, estar ciente de que as informações aqui prestadas estão sujeitas à comprovação 

por todos os meios legais admitidos, sob pena de crime de responsabilidade. 

 

É o parecer de controle interno. 

Igarapé-Açu/PA, 24 de julho de 2020 

 

 

 

 

_______________________________________________________ 

CARLOS RUAN SALGADO DOS SANTOS 
Coordenador Geral do Controle Interno do Município de Igarapé-Açu 

Decreto Nº 023-A / 2020 
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