
 
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 6/2022-12 

 
                                                                   I- PRELIMINAR 

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

Controladoria análise do processo licitatório nº 6/2022-12 que trata da PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NOS PROGRAMAS FEDERAIS COMO: PROGRAMA 

NACIOANL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR(PNATE), FUNDO DE MANUTENÇAO E 

DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS 

DA EDUCAÇÃO E DO FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(FMAS) DO 

MUNICÍPIO DE AURORA DO PARÁ. O processo se enquadra na modalidade 

INEXIGIBILIDADE. Este é o relatório. 

 
 II- ANÁLISE 

Em análise do processo, desde já, trazer à comparação a aplicação dos mandatos 

constitucionais que condicionam toda a matéria, mostrando, assim, dentre outros, o artigo 

37, XXI da CF/88: 

“ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e 

alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure 

igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam 

obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da 

lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica 

indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações”. 

De acordo com a Lei de licitação em seu artigo 2º:  

“As obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações, concessões, 

permissões e locações da Administração Pública, quando contratadas com terceiros, 



serão necessariamente precedidas de licitação, ressalvadas as hipóteses previstas 

nesta Lei para a administração pública”.  

Ratificando assim, a exigência estabelecida pelo constituinte e consagrando a 

objetividade dos julgamentos na apreciação das propostas, de modo a dotar de total 

transparência os contratos administrativos. 

            Com base nas premissas legais, destaca-se que o objeto trata-se de contratação 

direta por inexigibilidade de licitação de que trata o Art. 25, II, c/c Art. 13, III, da Lei nº 

8.666/93 e suas posteriores alterações: 

Art. 25. É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição, em 

especial: 

II - para a contratação de serviços técnicos enumerados no art. 13 desta Lei, de 

natureza singular, com profissionais ou empresas de notória especialização, vedada 

a inexigibilidade para serviços de publicidade e divulgação; 

 

A escolha recaiu na pessoa de MARLY DO ESPÍRITO SANTO BARROS, 

CPF: 377.514.762-49, em consequência da notória especialização no desempenho de 

suas atividades junto a outros Municípios, além da disponibilidade e conhecimento 

aprofundado nos assuntos em questão. 

 

III- PARECER 

Diante ao exposto, a Controladoria Interna do Poder Executivo do Município de 

Aurora do Pará, após a conferência de todos os atos legais analisados, manifesta-se 

FAVÓRAVEL a juridicidade do Processo - INEXIBILIDADE nº 6/2022-12-

CPL/PMAP. 

É o parecer, 

Aurora do Pará, de 01 de JUNHO de 2022. 

 
 
 
 
        
 

        __________________________________________ 

                  LUIZ FELIPE SOUZA DOS SANTOS 

                     Controlador Interno – P.M.A.P. - INTERINO 
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