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PARECER DO CONTROLE INTERNO 
PROCESSO ADMINISTRATIVO  

Nº 0301.2023.1110/CPL-CMM 

 

Ementa: Constitucional. Administrativo. Licitação. 

Contratação Direta. Interessado: CÂMARA 

MUNICIPAL DE MELGAÇO. Assunto: 

CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDÍCA PARA A 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS 

ESPECILIZADOS DE ASSESSORIA E 

CONSULTORIA PÚBLICA RELACIONADOS Á LEI 

DA TRANSPERÂNCIA PARA A TENDER A 

DEMANDA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

MELGAÇO/PA. 

 

Versam os presentes autos administrativos, levados a efeito por meio de 

Inexigibilidade de Licitação, tombado sob o nº. IL - 003/2023-CPL-CMM, cujo objetivo 

é CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDÍCA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

TÉCNICOS ESPECILIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PÚBLICA 

RELACIONADOS Á LEI DA TRANSPERÂNCIA PARA A TENDER A DEMANDA DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE MELGAÇO/PA.Do Controle Interno: 

A Constituição Federal de 1988, em seus artigos 31, 70 e 74, estabelece as 

finalidades e competências do sistema de controle interno na administração pública 

municipal. Surgiu da necessidade de assegurar aos gestores o cumprimento das leis, 

normas e políticas vigentes, através do estabelecimento de mecanismos de controle 

que possibilitem informações à sociedade, impedindo a ocorrência de fraudes e 

desperdícios, servindo de instrumento que visa garantir a efetividade, a produtividade, 

a economicidade e a rapidez na prestação do serviço público. 
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O controle interno é fundamental para se atingir resultados favoráveis em 

qualquer organização. Na gestão pública os mecanismos de controle existentes 

previnem o erro, a fraude e o desperdício, trazendo benefícios à população. 

Além da aplicação da Constituição Federal, adota-se a orientação das melhores 

práticas, implicando, igualmente, na sua absoluta adequação às normas legais, sendo 

que são atendidas as disposições da Lei 8.666/93, que estabelece normas cogentes 

de Direito Público. 

Tendo em vista que a contratação sub examine, implica em realização de 

despesa, resta demonstrada a competência do Controle Interno para análise e 

manifestação. 

Da Preliminar: 

Visa o presente dar cumprimento às atribuições estabelecidas nos Arts. 31 e 

74 da Constituição Federal, na Lei n° 4.242/01, Decreto 3.662/03 e demais normas 

que regulam as atribuições do Sistema de Controle Interno, referentes ao exercício de 

controle prévio e concomitante dos atos de gestão. 

Ainda em preliminar, torna-se necessário referirmos que esta Unidade está se 

manifestando no sentido de, à vista das circunstâncias próprias de cada processo 

licitatório e na avaliação prévia das implicações legais a que está submetida aquela 

Secretaria, dar a Assessoria pertinente, a título de orientação e assessoramento, 

ressaltando-se que, no caso de haver irregularidades, as mesmas serão 

inexoravelmente apontadas em Auditoria Própria. 

Isto posto, ratificamos a orientação de que, em havendo dúvidas sobre 

determinado ato ou fato administrativo, bem como sobre artigo de lei, deverá ser, a 

consulta, encaminhada por escrito, juntamente com parecer do órgão técnico 

pertinente e o respectivo processo licitatório. 

É de fixarmos, por oportuno, que a análise dos fatos se deu com base em 

documentação acostada aos autos do Processo Licitatório encaminhados pelo 

Departamento de Licitação. 
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Nesta oportunidade, se apura a regularidade dos atos do certamente além de 

sua preparação, publicação, colheita de documentos de habilitação e propostas 




