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PARECER DO CONTROLE INTERNO - REFERENTE AO PROCESSO 

LICITATÓRIO Nº 017/2021-SEAP  

 

Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 017/2021/SEAP/PMA, no qual deriva o 

Contrato: n° 031/2021-PMA  

Objeto: Contratação Emergencial de Empresa Especializada na Prestação de Serviços de 

Manutenção de Iluminação Pública com Fornecimento de Materiais e Equipamentos para 

atender o Município de Almeirim/Pa.  

Assunto: Parecer do Controle Interno 

 

Trata-se de Processo Administrativo nº 017/2021 - SEAP, encaminhado                                                                                                                                                                                                             

a esta Secretaria Especial de Controle Interno, para análise e posterior parecer, quanto à 

legalidade e verificação das demais formalidades acerca da DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 

017/2021/SEAP/PMA acima especificada. 

 O procedimento de contratação foi realizado através de Dispensa de Licitação, 

constando, memorando nº 164/2021/SEAP Solicitando a demanda, projeto Básico, Justificativa 

da contratação, Decreto n° 088/2021-GAB/PMA de 18 de janeiro de 2021 decretando situação 

de calamidade, Despacho ao Setor De Compras Para Cotação, Cotações, Mapa Comparativo, 

Declaração De Adequação Orçamentária, Autorização, Autuação, Documento Da Empresa, 

Minutas, Termo De Despensa De Licitação, Despacho a Procuradoria e Parecer Jurídico. 

A modalidade escolhida Despensa de Licitação, atende o princípio da legalidade, 

conforme art. 24, IV da Lei nº 8.666/93. A contratação, para atendimento da demanda 

apresentada pela Secretaria de Administração de Planejamento, cujas necessidades da instalação 

e localização condicionam a sua escolha, sendo a preço compatível com o valor de mercado, 

segundo avaliação prévia.  

 Com fulcro no art. 38, VI e parágrafo único da Lei 8.666/93, a Procuradoria Jurídica 

opinou da seguinte forma: “Assim, à vista do exposto, o parecer é pelo 

PROSSEGUIMENTO do Processo administrativo de dispensa de licitação nº 

0117/2021/SEAP/PMA, desde que, atendidas as ressalvas apresentadas no corpo desde 

parecer, bem como todas as observações relatadas na fundamentação legal. ” 
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Os interessados estão devidamente cadastrados, sendo realizados todos os trâmites 

legais para realização do ato. Foi realizada a devida juntada dos documentos da Empresa:  

JVM CONSULTORIA LTDA inscrita sob o CNPJ Nº 01.662.732/0001-00;  

Ressaltamos, no entanto, alguns pontos de considerável importância, que deve ser 

corrigido nos próximos processos: 

 A falta de numeração nas folhas juntadas ao processo, que dificultam a 

manifestação pontual dos fatos; 

É a orientação.  

Ex positis, observados os comentários acima, corroborado o procedimento pelo 

PARECER JURÍDICO acostados aos autos, a Secretaria de Controle Interno em analise os 

critérios técnicos e jurídicos aplicáveis no âmbito da Administração Pública e suas 

regulamentações,  acompanhando o entendimento do parecerista da Procuradoria Jurídica, 

opinamos pelo prosseguimento do presente processo de DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 

017/2021/SEAP/PMA, remetendo-o a Comissão Permanente de Licitação para providencias 

quanto a AUTORIZAÇÃO da realização da DESPESA e respectivo EMPENHO (art. 38, 

inciso VII, c/c art. 43, inciso VI, da Lei nº 8.666/93) e ASSINATURA do respectivo 

CONTRATO (art. 61, parágrafo único da Lei nº. 8.666/93 e art. 64, Lei nº 8.666/93), bem 

como ao final, sua respectiva PUBLICAÇÃO (art. 8° § 1°, IV, da Lei nº. 12.527/2011), 

observando-se o prazo legal de 05 (cinco) dias para tal (art. 26, Lei 8.666/93.  

   

É o Parecer. 

Almeirim-Pa, 06 de maio de 2021. 

 

 

 

 

KLINGER GONÇALVES GÓES  

Secretário Especial de Controle Interno 

Decreto nº. 015/2021- GAB/PMA 
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