
PREFEITURA DE

SÃO MIGUEL DO GUAMÁ

PODER EXECUTIVO

CONTROLADORIA GERAL DO 
MUNICÍPIO – CGM

                                    
DESPACHO SIMPLIFICADO DA CONTROLADORIA GERAL – CGM
PROCEDÊNCIA: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº 15/22-CPL/PMSG
OBJETO:  DISPENSA  DE  LICITAÇÃO  Nº  7/2022-0004  PARA  LOCAÇÃO  DE  IMÓVEL
DESTINADO A ACOMODAR O CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, A FIM DE
ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 

             Por recomendação desta Controladoria em parecer datado de 06 de janeiro de 2022, re-

tornam os autos do Processo Administrativo Nº 15/22-CPL/PMSG para conferência dos atos de

ratificação da dispensa de licitação, assinatura do contrato, designação do fiscal do contrato e pu-

blicação de extratos na imprensa oficial.

              Ao manusear os autos, verificam-se os originais do termo de ratificação da dispensa de

licitação, assinado pelo gestor do Fundo Municipal de Saúde e Secretaria Municipal de Saúde, do

contrato Nº 20220181 assinado pelas partes em 10 de janeiro de 2022, da cópia da Portaria Nº

048/2022, de 07 de fevereiro de 2022 e as cópias da publicação dos extratos da dispensa de lici-

tação e do contrato publicadas no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará, edição de 08

de fevereiro de 2022. 

            Considerando que as despesas com a locação, será custeada com recursos do Fundo Mu-

nicipal de Saúde conforme consta da cláusula décima primeira do contrato, recomenda-se que a

publicação dos extratos da dispensa de licitação e do contrato, sejam efetuadas no Diário do Esta-

do, além da publicação no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará.

              Recomenda-se, ainda para a necessidade da publicação dos estrados e o envio dos do -

cumentos mínimos da dispensa de licitação via Mural de Licitações dentro do prazo legal. 

             Mediante o exposto, após publicação dos extratos no Diário Oficial do Estado, o Controle

Interno aprova a legalidade da presente dispensa de licitação. 

               São Miguel do Guamá, 08 de fevereiro de 2022

                                              

                                              RAIMUNDO SÁVIO BARROS BATISTA
     Controlador Geral do Município
            Decreto nº 020/2021
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