
 
ESTADO DO PARÁ 
PODER EXECUTIVO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA DO PARÁ 
UNIDADE DE CONTROLE INTERNO 

       PARECER DO CONTROLE INTERNO 
 
À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

Assunto: Resposta ao PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7/2022-002 

 
PRELIMINAR 
 
A Comissão Permanente de Licitação de Aurora do Pará solicitou a esta 

Controladoria análise do processo licitatório nº 7/2022-002 que trata da CONTRATAÇÃO 

DE RECURSOS HUMANOS PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE COORDENADOR 

PEDAGÓGICO, COORDENADOR DE NÚCLEO E AUXILIAR ADMINISTRATIVO, ATENDENDO 

AS NECESSIDADES DO PROJETO DE ESPORTE, LAZER E CULTURA PLANEJADOS PELA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AURORA DO PARÁ . O PROJETO 

ESTÁ DE ACORDO COM O CONVÊNIO Nº 911633/2021. O processo se enquadra na 

modalidade DISPENSA DE LICITAÇÃO. Este é o relatório. 

 
EXAME  
 

Antes de adentrarmos ao mérito do presente parecer é de se destacar que a 

Controladoria Interna tem sua legalidade, atribuições e responsabilidades entabulada 

no art. 74 da Constituição Federal/1988, in verbis:  
 

Art. 74. Os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário manterão, de forma integrada, 

sistema de controle interno com a finalidade de: 

 I -  avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução dos 

programas de governo e dos orçamentos da União; 

II -  comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e eficiência, da 

gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração 

federal, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado; 

III -  exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos 

e haveres da União; 

IV -  apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional.  

 

 

   Cabe aos responsáveis pelo Controle Interno, ao tomarem conhecimento de 



qualquer irregularidade ou ilegalidade, dela darem ciência ao Tribunal de Contas da 

União e/ou respectivo Tribunal de Contas que forem vinculados. Neste sentido cabe a 

ressalva quanto à responsabilização solidária do responsável pelo Controle Interno. Tal 

responsabilidade só ocorrerá em casos de conhecimento da ilegalidade ou 

irregularidade e dela não informar tais atos ao Tribunal de Contas no qual é vinculado, 

ferindo assim sua atribuição de apoiar o Controle externo. 

Considerando que a CPL deste município publicou o Pregão 49/2022, contudo o 

mesmo restou fracassado devido à inabilitação das empresas participantes do certame. 

Considerando que os recursos tratam-se de convênio e o prazo para a prestação 

de contas se finda em 20.06.2022, a municipalidade não teria tempo hábil para a 

publicação de um novo certame, justificando assim, a contratação direta por meio da 

Dispensa de Licitação, fundamentada no art. 24, inciso V, conforme diploma legal 

supracitado: 

“V - quando não acudirem interessados à licitação anterior e esta, justificadamente, não puder ser 

repetida sem prejuízo para a Administração, mantidas, neste caso, todas as condições 

preestabelecidas;”. 

 

     Diante desse contexto, a escolha recaiu na Empresa F. S. BARBOSA SERVICOS 

E LOCACOES LTDA, CNPJ: 13.045.933/0001-47, em consequência na notória 

especialização, declaração de exclusividade e no desempenho de suas atividades junto 

a outros municípios, além da disponibilidade e conhecimento das dificuldades a serem 

enfrentadas. 

CONCLUSÃO 
 
Vislumbrado o exame e verificado a legalidade do processo, a Controladoria é 

FAVORÁVEL ao mesmo. 

Encaminhe-se o referido parecer a Comissão Permanente de Licitação para que 

sejam tomadas as devidas providências. 

               S.M.J. É o parecer da Unidade de Controle Interno.  
                                                            
                                                                                   Aurora do Pará - PA, 15 de JUNHO de 2022. 

          
 

        __________________________________________ 

                  LUIZ FELIPE SOUZA DOS SANTOS 
                     Controlador Interno – P.M.A.P. - INTERINO 
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