
PREFEITURA DE

SÃO MIGUEL DO GUAMÁ

PODER EXECUTIVO

CONTROLADORIA GERAL DO 
MUNICÍPIO – CGM

RELATÓRIO ANALÍTICO E MANIFESTAÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL – CGM
PROCEDÊNCIA: DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E COMPRAS
PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº 181/21-CPL/PMSMG
OBJETO: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-0067 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA
INTERMEDIAÇÃO E PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO MIGUEL DO GUAMÁ E A INSTITUIÇÃO DE ENSINO  VISANDO IMPLEMENTAÇÃO DE PRO-
GRAMA DE ESTÁGIO, DE ACORDO COM A LEI 11.788/2008 E OUTROS DIPLOMAS E DISPOSITI-
VOS QUE VIEREM A SER ADOTADOS, OBJETIVANDO O DESENVOLVIMENTO DO EDUCANDO
PARA A VIDA CIDADÃ, PARA O TRABALHO E INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO DE
ACORDO COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL . 

O Controlador Geral do Município de São Miguel do Guamá – PA, com base na Constituição Federal, ar-

tigos 31, 70 e 74 inciso IV, na Lei Federal 101 de 4 de maio de 2000, na Lei Federal 4.320/64, na Lei Federal

10.180 de 6 de fevereiro de 2001, na Lei Municipal 255 de 30 de outubro de 2013, artigo 33, incisos de I a IX, e

em atendimento a determinação contida no § 1º, do art. 11 da Resolução 11.535/TCM/PA, de 01 de julho de 2014,

este Controle Interno DECLARA, para todos os fins de direito, junto ao Tribunal de Contas dos Municípios do

Estado do Pará, que procedeu análise integral nos documentos que formam os autos o processo em epígrafe, que

tem com o objeto a Dispensa de Licitação Nº 7/2021-0067 para contratação de empresa para intermediação e pro-

moção de integração entre a Prefeitura Municipal de São Miguel do Guamá e a Instituição de Ensino visando im -

plementação de programa de estágio, de acordo com a Lei Federal nº 11.788/2008 e outros diplomas e dispositi -

vos que vierem a ser adotados, objetivando o desenvolvimento do educando para a vida cidadã, para o trabalho e

integração ao mercado de trabalho de acordo com a Constituição Federal.

Após instrução do processo, foi escolhido o Instituto Euvaldo Lodi -IEL para intermediação e promoção

de integração entre a Prefeitura Municipal de São Miguel do Guamá e a Instituição de Ensino visando implemen -

tação de programa de estágio, de acordo com a Lei Federal nº 11.788/2008 e outros diplomas e dispositivos que

vierem a ser adotado. 

Segue abaixo os documentos mais importantes que instruem os autos:

-ofício 1162/2021 da Secretaria Municipal de Administração e Finança, com exposição de motivos, justifi-

cativas e solicitação de autorização para abertura de Processo Administrativo para contratação de pessoa jurídica

para atuar como (Agente de Integração) prestando serviços de intermediação, promoção e integração, visando a

implementação do programa de estágio, cuja contratação obedecerá as regras da Lei 8.666/93, fls. 01 a 02 dos au -

tos;

-apresentação da proposta e documentação do INSTITUTO EUVALDO LODI-IEL, fls. 03 a 52; 

-informação da existência de dotação orçamentaria para cobertura da despesa, fls 54 a 57 dos autos;

-declaração de adequação orçamentária e financeira, fls. 56 dos autos

-termo de autorização para realização da despesa, fls. 27 dos autos;
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-decreto Nº 28, de 06 de Janeiro de 2021, dispondo sobre a nomeação da Comissão Permanente de Licita-

ção, fls. 59 a 64 dos autos;

-termo de dispensa de licitação, com fundamentação legal para a dispensa, justificativa para a contratação

e justificativa do preço, fls. 77 a 79 dos autos;

-minuto de contrato, fls. 80 a 88 dos autos;

-parecer jurídico, fls 89 a 94 dos autos.  

            Como se observa quanto ao formalismo do processo, seus atos encontram-se interligados seguindo a lógica

sequencial de movimentos, demonstrado através de despachos rasos e documentos juntados aos autos.

           A intenção da Administração celebrar contrato ou convênio com uma pessoa jurídica especializada em atu -

ar como (Agente de Integração) que operacionalize o programa de estágio para estudantes no Município de São

Miguel, na forma do que dispõe a Lei Feral nº 11.788/08 e Lei Municipais números 226/2011 e 285/2015, é neces-

sária conforme consta da justificativa apresentada as fls. 01 e 02 dos autos.

           Pelas informações e documentos constantes dos autos, encontram-se presentes os requisitos que materiali -

zam a dispensa de litação para contratação do Instituto Euvaldo Lodi - IEL, pois foi realizada de certa forma pes-

quisa de preços entre as duas instituições que atuam como (Agente de Integração) em todo o território nacional,

em que pese o Centro Integração e Empresa-Escola- CIEE não tenha encaminhado a sua proposta comercial for -

malmente.

           A contratação foi realizada obedecendo critérios objetivos, conforme consta de minuciosa justificativa, por-

tanto, entendo que os critérios exigidos pela lei para a contratação do Instituto Euvaldo Lodi – IEL, com funda-

mento no Art. 24, inciso XII da Lei 8.666/93 foram todos atendidos.

           Ressaltando que a Dispensa de Licitação como um todo e a minuta do contrato a ser celebrado com o   Ins -

tituto Euvaldo Lodi – IEL foram submetidos a parecer da Assessoria Jurídica, que se manifestou favorável pela

dispensa de licitação, como aprovou a minuta do contrato.

            Na oportunidade vale lembrar que somente o valor da taxa a ser cobrada por estagiário/mês será repassada

para o Instituto Euvaldo Lodi – IEL, enquanto que a bolsa/estágio e o vale-transporte a Prefeitura pagará direto ao

estagiário, mediante Termo de Compromisso de Estágio a ser firmado com o mesmo.    

            Ficará por conta do  Instituto Euvaldo Lodi – IEL, a cobertura de apólice de seguro ao estagiário e várias

obrigações e responsabilidades, conforme consta de sua proposta comercial.  

            O proponente apresentou proposta comercial compatível com as exigências da Administração e toda docu-

mentação de habilitação exigida por lei para a contratação com a administração pública municipal, devendo serem

substituídos aqueles documentos que por ventura tiverem seus prazos de validade vencidos antes da assinatura do

contrato. 
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            Estando os autos devidamente instruído, com as razões para a escolha da proponente por meio de critérios

objetivos, com a justificativa para a dispensa de licitação, com amparo no Art. 24, inciso XIII da Lei. 8966/93,

acompanhado da minuta do termo de contrato e parecer jurídico favorável a contratação, está deve ser efetivada.

            Mediante o exposto, somos favorável ao prosseguimento do processo para ratificação da dispensa de licita-

ção pela autoridade competente, assinatura do contrato pelas partes, devendo o extratos do termo de dispensa e do

contrato serem publicados na imprensa oficial, nos termos do art. 61, parágrafo único da Lei 8.666/93 e art. 8º,§

1º, IV da Lei nº 12.572/2011, a fim de conferir-lhe validade e eficácia.

            É o parecer, submetido a deliberação superior. 

            São Miguel do Guamá, 19 de agosto de 2021

RAIMUNDO SÁVIO BARROS BATISTA

Controlador Geral do Município

Decreto 020/2021 
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