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PARECER DO CONTROLE INTERNO DE Nº 090/2022  
DISPENSA DE LICITAÇAO Nº 7/2022-014-FMAS 

 
 
PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº: 090/2022  
 

PROCESSO Nº: 7/2022-014-FMAS  
 

MODALIDADE: Dispensa de Licitação  
 

SITUAÇÃO: Regular  
 

INTERESSADA: Secretaria Municipal de Assistência Social. 
 

REQUERENTE: Presidente da CPL  
 

OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de kit alimentos (cesta básica), kit 
limpeza, kit higiene pessoal, colchões e kit dormitório, para atender as necessidades 
da Secretaria Municipal de Assistência Social de Pacajá/PA. 

 

CONTRATADO (A): L M COMERCIO ATACADISTA E DISTRIBUIDORA DE MERCADORIAS 
EM GERAL LTDA – CNPJ Nº 31.771.063/0001-75 

 

VALOR: R$ 809.077,51 (oitocentos e nove mil, setenta e sete reais e cinquenta e um centavos). 
 
 
 

1. 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 Dispensa de 

Licitação nº 7/2022-014-FMAS, que pede análise e parecer dos atos realizados que 

versa a contratação de empresa para fornecimento de kit alimentos (cesta básica), kit 

limpeza, kit higiene pessoal, colchões e kit dormitório, para atender as necessidades da 

Secretaria Municipal de Assistência Social de Pacajá/PA. 

Requereu o (a) Presidente da Comissão Permanente de Licitação, do Poder 

Executivo Municipal de Pacajá-PA, a contratação direta conforme processo 



 

 ESTADO DO PARÁ 

Prefeitura Municipal de Pacajá 

“Trabalho e Respeito Com o Nosso Povo” 

Administração 2021/2024 
CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO  

 

  

 

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

 

administrativo em questão, no qual requer análise técnica e de conformidade dos 

procedimentos licitatórios na modalidade Dispensa de licitação. 

O presente processo teve como marco inicial a expedição do Memorando nº 

020/2022 – GAB.SEC, subscrito pela Secretária Municipal de Assistência Social ao 

Setor Financeiro solicitando que fosse verificada a possibilidade de contratação direta 

por Dispensa de Licitação para aquisição de Kit de Alimentos (Cesta Básica), Kit de 

Limpeza, Kit Higiene Pessoal, Colchões e Kit Dormitório, através de dispensa de 

licitação nos termos do art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores, 

tendo em vista a declaração de situação de emergência, objeto do Decreto Municipal 

nº 254, de 11 de março de 2022, na Zona Urbana e Rural do Município de Pacajá, 

afetadas por Tempestade Local/Conectiva - Chuvas Intensas (COBRADE – 13.214), 

devidamente reconhecida através da Portaria nº 1215, de 20 de abril de 2022, da 

Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, do Ministério da Integração Regional. 

 

 

2. DA MODALIDADE ADOTADA  

 

 Sobre a pretensão solicitada pela Secretaria Municipal de Assistência Social de 
Pacajá, via Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS, forçoso destacar o previsto 
no inciso IV, do art. 24, da Lei nº 8.666/93, o qual aduz ser a licitação dispensável nos 
casos de emergência e calamidade pública, conforme excerto da lei abaixo grafado, 
vejamos: 
 

Art. 24.  É dispensável a licitação: 
 
IV - nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando 
caracterizada urgência de atendimento de situação que possa 
ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, obras, 
serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, e 
somente para os bens necessários ao atendimento da situação 
emergencial ou calamitosa e para as parcelas de obras e serviços que 
possam ser concluídas no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias 
consecutivos e ininterruptos, contados da ocorrência da emergência ou 
calamidade, vedada a prorrogação dos respectivos contratos”. 

 

 

3. DA ANÁLISE PROCEDIMENTAIS  

Em exame, quanto aos atos procedimentais na fase interna e externa verificou-se 

que:  
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O processo em questão encontra-se em 1 (um) volume, constam nos autos do 

processo de licitação, modalidade Dispensa de Licitação, Capa (fl. 00); Memorando nº 

020/2022-GAB/SEMTEPS ao Setor Financeiro solicitando contratação de empresa (fl. 

01); Decreto Municipal nº 245/2022 declarando situação de emergência no município 

(fls. 02 a 04); Publicação da situação de emergência (fls. 05 a 07); Ofício nº 081/2022-

GP/PMP solicitando recursos federais para ações de assistência a desastres naturais 

(fl. 08); Movimentações e análise de metas / Resposta (fls. 09 a 11); Portaria nº 

1215/2022 autorizando o empenho e a transferência de recursos ao município de 

Pacajá/PA (fl. 12); Publicação no Diário Oficial da União (fl. 13); Ofício nº 641/2022/CTR 

CGGI/CGGI SEDEC/DAG/SEDEC-MDR orientando o processo de adesão ao Cartão 

de Pagamento de Defesa Civil – CPDC para o município de Pacajá-PA (fls. 14 a 19); 

Termo de Referência (fls. 20 a 28); Justificativa (fls. 29 a 31); Termo de Recebimento 

de Processo de Licitação (fl. 32); Solicitação de despesa (fls. 33 a 34); Cotação de 

preços / Mapa de preços / Pesquisa de mercado (fl. 35 a 53); Despacho à Secretária 

Municipal de Finanças solicitando existência de recursos orçamentários (fl. 54); 

Despacho informando a existência de crédito orçamentário (fl. 55); Declaração de 

adequação orçamentária e financeira, conforme previsto no inciso II, Art. 16, Lei 

complementar nº 101/2000 (fl. 56);  Memorando nº 021/2022 solicitando autorização 

para abertura de processo de dispensa de licitação (fl. 57); Autorização da ordenadora 

de despesas autorizando abertura do processo (fl. 58); Portaria de fiscal de contrato nº 

007/2022 (fl. 59); Oficio nº 070/2022 a CPL solicitando Processo de Dispensa de 

Licitação (fl. 60); Ato da Comissão de Licitação e seus membros, legalmente 

constituídos pelo Decreto Municipal nº 251/2022 (fls. 61 a 62), Termo de Autuação do 

processo licitatório (fl. 63); Minuta do contrato (fls. 64 a 67);  Convocação para 

apresentação de documentação (fl. 68); Documentação para habilitação (fls. 69 a 99); 

Despacho solicitando  parecer jurídico (fl. 100); parecer jurídico (fls. 101 a 106); 

Declaração de dispensa (fl. 107); Certidão de Afixação do Extrato de Contrato (fl. 108); 

Termo de Ratificação (fl. 109); Extrato de Dispensa de Licitação (fl. 110); Convocação 

para Celebração de Contrato (fl. 111); Termo de Contrato nº 20220372 (fls. 112 a 117); 

Extrato de Contrato (fl. 118); Despacho solicitando parecer do controle interno (fl. 119), 

e demais documentos relativos à licitação, assim se cumprindo as exigências legais do 

art. 24 da Lei de Licitações nº 8.666/93. 

 

4. DO JULGAMENTO  
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No que tange aos julgamentos referentes aos documentos de habilitação, 

nenhuma anormalidade fora observada, os documentos exigidos estão regularmente 

adequados às exigências. Visto posterior julgamento, que foram cumpridas todas as 

etapas para este processo, obtendo seu êxito.  

 
 

5. DOS FATOS  
 

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

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

nenhuma irregularidade foi levantada, entendo que o procedimento realizado está de 

acordo com a legislação vigente, opto para que seja dado prosseguimento às demais 

etapas subsequentes. Vale ressaltar que o parecer do controle interno é de caráter 

meramente opinativo, não vinculando, regra geral, na decisão dos atos e processos 

administrativos. 
 

 

6. CONCLUSÃO  

Face ao exposto, este Controle Interno conclui que o referido processo se encontra 

revestido de todas as formalidades legais, no tocante à dispensa de licitação, nos 

termos do art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores, estando apto 

para gerar despesas a Municipalidade. 

Cumpre observar que o procedimento, a partir do presente estágio, deve manter 

a observação plena ao previsto na legislação da matéria, mormente o determinado 

nos artigos 24, 26, 38, 61 e demais aplicável da Lei 8.666/93, seguindo a regular 

divulgação oficial dos termos e atos a serem realizados.  

Ao Presidente da Comissão Permanente de Licitação, para conhecimento, 

manifestação e adoção das providências subsequentes. 
 

É o parecer, s. m. j. 

Pacajá-PA, 24 de maio de 2022. 

 
 

 

CLÉO JOSÉ ALVES DA SILVA 

Controle Interno - PMP 
Decreto nº 261/2022 
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