
 
PREFEITURA DE IGARAPÉ-AÇU 

CONTROLE INTERNO 

________________________________________________________ 
 

PARECER N° 001.01/2020 

Trata-se de análise e emissão do relatório concernente à Dispensa de Licitação nº 001/2020-PMI, 

processo nº 01/2020, para contratação de Empresa Especializada para prestação de serviços de 

Banco de Preço/Pesquisa de Mercado, para a Prefeitura Municipal de Igarapé-Açu. 

 

Licitação: Dispensa de Licitação nº 01/2020 - Art.24 Inc. II da lei 8.866/93.  

Objeto: contratação de pessoa jurídica especializada para prestar os serviços de Banco de 

Preço/Pesquisa de Mercado, para a Prefeitura Municipal de Igarapé-Açu. 

Processo Administrativo: nº 01/2020-PMI 

Valor global: 08.700,00 (Oito mil e setecentos reais). 

Vigência do contrato: 01 ano  

Contratado: NP Capacitação e Soluções Tecnológicas LTDA, CNPJ: 07.797.967/0001-95. 

Consta Justificativa de preço 

Consta Termo de Autorização de Despesa 

Declaração de Adequação Orçamentária e Financeira 

Parecer Jurídico 

Publicação dos atos conforme preceitua o artigo 25 da Lei 8.666/93  

Certidões de Regularidade fiscal. 

 

E, declara ainda, que o processo encontra-se: 

(      ) Revestido de todas as formalidades legais, nas fases internas, habilitação, julgamento, 

publicidade e contratação, estando apto a gerar despesas para a municipalidade; 

(  x  ) Revestido parcialmente das formalidades legais, nas fases de habilitação, julgamento, 

publicidade e contratação, estando apto a gerar despesas para a municipalidade, embora 

apresente a(s) seguintes ressalva(s):  

 

Com base no Art.38, caput, lei n°8.666/93 e suas alterações, O procedimento da licitação 

será iniciado com a abertura de processo administrativo, devidamente autuado, protocolado e 

numerado, contendo a autorização respectiva, a indicação sucinta de seu objeto e do recurso 

próprio para a despesa, e ao qual serão juntados oportunamente: 
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Conseguinte, com fulcro no art. 6º da Resolução Administrativa do n° 29/2017/TCM-

PA, de 04 de julho de 2017, a apresentação eletrônica dos procedimentos de licitações, 

dispensas e inexigibilidades, bem como dos contratos e instrumentos congêneres, observada a 

exceção prevista no § 1°, do art. 12, deverão ser encaminhados no Mural, atendendo os 

seguintes prazos: 

 (...) 

 II – na fase de resultado, até 5 dias após a assinatura do contrato, termo 

aditivo ou instrumento congêneres. 

Neste sentido, esta Controladoria recomenda que seja numerado o processo 

administrativo e publicado tempestivamente, conforme determinação de Resolução expedida 

pelo TCM/PA. 

 

CONCLUSÃO:  

Salvo melhor juízo, esta Controladora Interna entende que o Processo, supramencionado 

encontra-se em ordem, podendo a administração pública dar sequência a realização e execução 

das referidas despesas, DECLARA ainda estar ciente de que as informações aqui prestadas 

estarão sujeitas à comprovação por todos os meios legais admitidos, sob pena de crime de 

responsabilidade e comunicação do Ministério Público Estadual, para providências alçada, 

ressaltamos também que as informações pautadas desde o início de todo o processo até sua conclusão 

são de inteira responsabilidade e veracidade da Comissão Permanente de Licitação, departamento que 

conduziu/gerenciou todo o processo.  

Desta feita, retornem-se os autos à Comissão Permanente de Licitação, para as 

providências cabíveis e necessárias para o seu devido andamento.  

 

Igarapé-Açu (PA), 22 de janeiro de 2020 

 

Maria Francisca Nascimento Santana 

Controle Interno Dec. Nº 146/2019 
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