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Processo nº. 002010002/20
Modalidade: Chamada Pública nº. 003/2020
Objeto:  credenciamento  de  instituições  autorizadas  pelo  Banco  Central  interessadas  em
conceder empréstimos mediante consignação em folha de pagamento e/ou cartão de crédito
para servidores ativos, inativos, pensionistas.

Parecer do Controle Interno

Trata-se de processo encaminhado a esta Controladoria Geral do Município para análise e
parecer  acerca  da  realização  da  Chamada  Pública  nº.  003/2020,  que  tem  por  objeto  o
credenciamento  de  instituições  autorizadas  pelo  Banco  Central  interessadas  em  conceder
empréstimos  mediante  consignação  em  folha  de  pagamento  e/ou  cartão  de  crédito  para
servidores ativos, inativos, pensionistas.

Inicialmente, deve-se salientar que a presente manifestação toma por base, exclusivamente,
os elementos constantes dos autos até a presente data, incumbindo a esta Controladoria analisar o
feito  quanto  a  observância  da  legislação  em  vigor,  cumprimento  de  programas,  metas  e  do
cumprimento orçamentário, não lhe competindo adentrar na análise da conveniência e oportunidade
dos atos praticados no âmbito da administração, nem analisar aspectos de natureza eminentemente
técnica ou administrativa, conforme art. 94. do Ato 16/2013, RITCMPA.

Quanto à  fase interna do procedimento  de  contratação,  verifica-se que  a  solicitação  em
questão fora devidamente justificada pela Secretaria de Administração, minuta de edital analisado
pela assessoria jurídica, em atendimento art. 38, parágrafo único da Lei nº. 8.666/98. Quanto à fase
externa,  verifica-se  que  somente  a  empresa  Horizonte  Fomento  Mercantil  Eireli,  apresentou
documentação de acordo com as exigências do edital, conforme ata de sessão de julgamento, tendo
a assessoria jurídica proferido parecer jurídico pela regularidade jurídico-formal dos procedimentos
adotados, opinando pela homologação do certame.

Desta  feita,  pelas  razões  e  fundamentos  acima  expostos,  esta  Controladoria  Geral  do
Município  verifica  a  conformidade  processual dos  procedimentos  adotados  na  realização  do
Chamada Pública nº. 003/2020 atendidas as exigências legais 

São Miguel do Guamá – PA, 29 de dezembro de 2020.

Gabriela Alves da Costa
Controladora Geral do Município
Decreto de Nomeação nº. 143/2020
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