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COORDENAÇÃO DE CONTROLE INTERNO  
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Palácio do Executivo – Av. Jarbas Passarinho, s/nº - Centro. 
CEP: 68.815-000 – Curralinho – Pará 

 

PARECER – CONTROLE INTERNO 

 

Parecer Conclusivo 

Procedência: Comissão Permanente de Licitação. 

Interessados: Comissão Permanente de Licitação. 

 

DO RELATÓRIO 

 

           Veio a este Controle Interno Municipal o 7° Termo Aditivo do Processo Licitatório 

n° 3/2018-00001, modalidade Concorrência, através do Termo de Compromisso n° 

251/2017, junto ao Ministério da Integração Nacional e a Prefeitura Municipal de 

Curralinho, conforme cópia do Termo e publicação no Diário Oficial da União, cujo objeto 

é CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PAVIMENTAÇÃO POR 

MEIO DE PAVIMENTO BLOCO SEXTRAVADO (BLOQUETE), NO MUNICÍPIO 

DE CURRALINHO/PÁ, EM CONFORMIDADE COM OS PROJETOS E 

PLANILHAS ORÇAMETÁRIAS E TERMO DE COMPROMISSO 251/2017, 

JUNTO AO MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL. 

É o breve relatório 

 

DAS ATRIBUIÇÕES DO CONTROLE INTERNO 

 

Na Lei 793 de 02 de julho de 2010, nos seus artigos 2°. c), e 3º ressalta que; 

Art. 2° Para fins desta lei considera-se: 

c) Auditoria minuciosa exame total, parcial ou pontual dos atos 

administrativos e fatos contábeis, com a finalidade de identificar se as operações 

foram realizadas de maneira apropriada e registradas de acordo com as orientações e 

normas legais e se dará de acordo com as normas e procedimentos de auditoria.  

 

Art. 3°. A fiscalização do Município será exercida pelo Sistema de 

Controle Interno, com atuação prévia, concomitante e posterior aos atos 

administrativos, objetivará a avaliação da ação governamental e da gestão fiscal 

dos administradores, por intermédio da fiscalização contábil, financeira, 

orçamentária, operacional e patrimonial, quanto à legalidade, legitimidade, 

economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas. 
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DA ANÁLISE 

 

O referido Processo teve por norte a modalidade de tomada de preços observados 

dentro da Lei 8.666/93 Art. 22. I – concorrência; § 2o. Art. 23 b). 

Art. 22.  São modalidades de licitação: 

I - concorrência; 

§ 1o  Concorrência é a modalidade de licitação entre quaisquer interessados 

que, na fase inicial de habilitação preliminar, comprovem possuir os requisitos 

mínimos de qualificação exigidos no edital para execução de seu objeto. 

Art. 23.  As modalidades de licitação a que se referem os incisos I a III do 

artigo anterior serão determinadas em função dos seguintes limites, tendo em vista 

o valor estimado da contratação: 

c) concorrência: acima de R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil 

reais);  

Após análise do referido aditivo de prorrogação de prazo, a documentação em 

análise encaminhada a este controle interno, tais como a solicitação de prorrogação de 

prazo pela Empresa, o despacho da Prefeita, justificativa técnica, o parecer da Assessoria 

jurídica e a minuta formalizam a legalidade favorável para justificar a dilatação de prazo 

desta obra. 

 

DO PARECER 

Ante ao exposto, este Controle Interno no uso de suas atribuições conferidas em 

Lei, após analise processual do certame, Manifesta o Parecer favorável ao 7° Termo 

Aditivo prorrogação de prazo do referido processo licitatório de n° 3/2018-00001, tendo em 

vista a real necessidade da execução da obra para utilização pública. 

 

É o parecer 

 

Curralinho/ PA, 22 de maio de 2019. 

 

 

 

___________________________________________ 

JOÃO BATISTA VELOSO NETO 

 CONTROLADOR INTERNO 
PORTARIA 0186B-2018/GB/PREF/PMC 


