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PARECER FINAL 

O Sr. Raimundo Nonato Mendes Silva, responsável pela Controladoria Municipal, nomeado pela 

Portaria de nº 07/2021, declara, para os devidos fins, junto ao Tribunal de Contas dos Municípios 

do Estado do Pará, nos termos do §1º, do art. 11, da RESOLUÇÃO Nº. 11.535/TCM, de 01 de julho 

de 2014, que analisou integralmente o Processo Licitatório nº 7/2021.014- PMI, DISPENSA DE 

LICITAÇÃO, tendo por OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM 

IMPLANTAÇÃO, REESTRUTURAÇÃO DO SETOR DE CONVÊNIOS DA PREFEITURA 

MUNICIPAL DE ITUPIRANGA – PA, INCLUINDO TREINAMENTOS DE FUNCIONÁRIOS NA 

PRATAFORMA MAIS BRASIL, ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS DIGITAIS E FÍSICOS, 

RATREAMNETOS DE CONVÊNIOS, PADRONIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, MONTAGEM DE 

MAPAS DE ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS E CERTIDÕES, ORGANIZAÇÕES DE 

SENHAS, ELABORAÇÃO DE PLANEJAMENTO ESTRATÉRGICO PARA ELABORAÇÃO DE 

PENDÊNCIAS EXISTENTES; A presente dispensa de Licitação encontra-se fundamentada no art. 

08, parágrafo único, com base nas regras insculpidas pela Lei nº. 8.666/93 e demais instrumentos 

legais correlatos, pelo que declara que foi: 

Art. 8o A execução das obras e dos serviços deve programar-se, sempre, em sua totalidade, previstos 

seus custos atual e final e considerados os prazos de sua execução. 

Parágrafo único. É proibido o retardamento imotivado da 

execução de obra ou serviço, ou de suas parcelas, se existente 

previsão orçamentária para sua execução total, salvo 

insuficiência financeira ou comprovado motivo de ordem 

técnica, justificados em despacho circunstanciado da 

autoridade a que se refere o art. 26 desta Lei. 

 
I - DO PROCESSO; 

 
Aos 03 de maio de 2021, Nos foi submetido a este Controladoria Municipal por parte  do 

Setor da Comissão Permanente de Licitação Pedido para análise e Parecer Final sobre o 

Processo Licitatório nº 7/2021.014- PMI, DISPENSA DE LICITAÇÃO, tendo por OBJETO: 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM IMPLANTAÇÃO, REESTRUTURAÇÃO DO 

SETOR DE CONVÊNIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA – PA, INCLUINDO 

TREINAMENTOS DE FUNCIONÁRIOS NA PRATAFORMA MAIS BRASIL, 

ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS DIGITAIS E FÍSICOS, RATREAMENTOS DE 

CONVÊNIOS, PADRONIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, MONTAGEM DE MAPAS DE 

ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS E CERTIDÕES, ORGANIZAÇÕES DE SENHAS, 

ELABORAÇÃO DE PLANEJAMENTO ESTRATÉRGICO PARA ELABORAÇÃO DE 

PENDÊNCIAS EXISTENTES. 

 

 ll – DAS CONTRATADAS: 

a) CARLOS HENRIQUE DA COSTA PASSOS; Cnpj: 41.542.870/0001-70 R$ 10.000,00 

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: Serviços de Implantação e Assessoramento aos 

Funcionários/Interface entre Prefeitura e caixa Econômica, Interface entre Prefeitura e 

Ministérios. 

b) MARLA CYBELLE DIAS DE OLIVEIRA, Cnpj: 41.550.786/0001-06 R$ 48.000,00 

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: Serviço Técnico de Assessoria no Programa, 

Plataforma + Brasil , acompanhamento dos processos digitais e físicos, rastreamentos 

de convênios, padronização de documentos, montagem de mapas, acompanhamento 
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de convênios e certidões, organizações de senhas, elaboração de planejamento 

estratérgico  para elaboração de pendências existentes. 

 
 

lll – DO RELATÓRIO, ANÁLISE e CONCLUSÃO: 

 
Sob o ponto de vista técnico, a justificativa apresentada pela Administração Pública não 

deixa dúvidas sobre a necessidade contratação de tais serviços que sem dúvidas vão trazer um 

grande benefício a este Poder executivo Municipal, com o objetivo de que nossa Municipalidade 

atendendo os requisitos da Legislação vigente almeja ao longo deste quadriênio celebrar o 

máximo de convênios que possam trazer benefícios a nossa comunidade e que para alcançar tal 

façanha precisa de uma equipe bem treinada e assessorada para que assim possa ao final de tal 

quadriênio olhar para trás e visualizar todos os benefícios em favor da nossa Cidade em razão 

dos: 
Convênios, “contratos de repasse e termos de parceria são acordos 

feitos entre União e entidades governamentais dos demais entes da Federação, ou organizações não-governamentais, 

para transferência de recursos financeiros a serem utilizados na execução de um objetivo comum”.  

 

 Portanto, a formalização do processo em tela, atende os requisitos da legislação vigente, 

face ao exposto, e, ainda considerando a legalidade através do parecer jurídico de nº 060/2021-

PGMI, datada de 26 de abril de 2021, Manifestando-se pela possibilidade da dispensa, sendo que 

o processo está devidamente cumprindo todas as formalidades e apta para sua contratação e seguido os 

trâmites processuais até a geração de seu contrato e Contém suas publicações conforme Legislação 

vigente, esta Controladoria opta por: 

 
( x ) Revestido de todas as formalidades legais, nas fases de habilitação, julgamento, publicidade 

e contratação, estando apto a gerar despesas para a municipalidade; 

 

( ) Revestido parcialmente das formalidades legais, nas fases de habilitação, julgamento, 

publicidade e contratação, estando apto a gerar despesas para a municipalidade, com as 

ressalvas já mencionadas neste Parecer Final. 

 

Declara, por fim, estar ciente de que as informações aqui prestadas estão sujeitas à 

comprovação por todos os meios legais admitidos, sob pena de crime de responsabilidade e 

comunicação ao Ministério Público Estadual, para as providências dealçada. 

 
Aproveitamos a oportunidade para préstimos da mais alta estima e consideração. 

 
É o parecer desta Controladoria Municipal, SMJ. 

 
Itupiranga, 03 de maio de 2021. 
 
 
 
 

RAIMUNDO NONATO MENDES SILVA 

Controlador Municipal 

Portaria 07/2021-PMI. 
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