
PREFEITURA DE

SÃO MIGUEL DO GUAMÁ

PODER EXECUTIVO

CONTROLADORIA GERAL DO 
MUNICÍPIO – CGM

 PARECER–CGM/PMSMG

PARECER Nº 176/CGM
PROCEDÊNCIA: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº121/22- CPL-PMSMG - DISPENSA DE LICITAÇÃO: N 7/2022-0034. OBJETO: CONTRA-
TAÇA	 O DE SERVIÇOS PARA MINISTRAÇA	 O DE CURSOS PARA OS AGENTES DE TRA� NSITO DO MUNICI�PIO DE SA	 O MIGUEL
DO GUAMA� /PA� - EMPRESA CONTRATADA:  JCT SERVIÇOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL E TREINAMENTO LTDA.  VA-
LOR R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS).

O Controlador Geral do Municí,pio de Sa.o Miguel do Guama,  – PA, com base na Constituiça.o Federal, artigos 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 fe-

vereiro de 2001, na Lei Municipal 255 de 30 de outubro de 2013, artigo 33, incisos de I a IX, e em atendimento a de-

terminaça.o contida na INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 22/2021 TCM/PA, de 10 de Dezembro de 2021. DECLARA para

todos os fins de direito junto ao Tribunal de Contas dos Municí,pios do Estado do Para, , que procedeu ana, lise prelimi-

nar nos documentos que formam os autos do processo em epí,grafe, que tem como objeto a Dispensa de Licitaça.o Nº

7/2022-0034, tratando-se da Contrataça.o de Serviços para ministraça.o de cursos para os Agentes de TraEnsito do Mu-

nicí,pio de Sa.o Miguel do Guama, -Para, , perfazendo o valor global de R$ R$ 5.000,00 (Cinco Mil Reais), sendo a empresa

contratada JCT SERVIÇOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL E TREINAMENTO LTDA para executar os serviços de minis-

traça.o.

Nos autos constam os seguintes documentos que instruem os autos até o parecer jurídico: 

✔ Ofí,cio Nº 025/2022-Diretor do Demutran, sr. Jose,  Paulo de Lira Junior, destina ofí,cio ao Secreta, rio Muni-

cipal de Administraça.o, sr. Ronaldo das MeErces Costa, solicitando abertura de processo licitato, rio para a contrataça.o

de empresa especializada em serviços de ministraça.o de cursos para agentes de traEnsito, acompanhado do Termo de

RefereEncia, fls. 01 a 04 dos autos;

✔ Solicitaça.o de abertura de Processo Licitato, rio, fls. 05 dos autos;

✔ Solicitaça.o de mapa de apuraça.o de preços, fls. 06 dos autos;

✔ Proposta para prestaça.o de serviços de Treinamento, fls. 07 a 09 dos autos;

✔ Proposta Te,cnica para prestaça.o de serviços de Treinamento, fls. 10 dos autos;

✔ Proposta de Prestaça.o de Serviços de Treinamento, fls. 11 a 12 dos autos;

✔ Mapa de Apuraça.o de propostas, fls. 13 dos autos;

✔ Despacho do Departamento de Contabilidade acerca da existeEncia de Cre,dito Orçamenta, rio, proveniente

da Secretaria Municipal de Administraça.o para a cobertura das despesas, fls. 14 a 15 dos autos;

✔ Decreto Nº 16/2022- Dispo. e sobre a Descentralizaça.o da Administraça.o Municipal, Delegando poderes

aos Secreta, rios Municipais e da,  outras provideEncias, fls. 17 a 19 dos autos;

✔ Declaraça.o de Adequaça.o Orçamenta, ria, fls. 20 dos autos;

✔ Termo de autuaça.o de Processo, fls. 21 dos autos;

✔ Decreto Nº 012/2022 de 26 de Janeiro de 2022, fls. 22 a 26 dos autos;
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✔ Termo de Autuaça.o de Processo Administrativo Nº 121/22, fls. 27 dos autos;

✔ Convocaça.o para apresentaça.o de documentos, fls. 28 dos autos;

✔ Juntada de documentos, fls. 29 a 49 dos autos;

✔ Justificativa da Contrataça.o, fls. 50 a 51 dos autos;

✔ Minuta do Contrato, fls. 52 a 58 dos autos;

✔ Parecer Jurí,dico, fls. 60 a 65 dos autos.

            No tocante as formalidades legais, exigidas para a Contrataça.o dos Serviços de Ministraça.o de cursos, celebrado

com a empresa JCT SERVIÇOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL E TREINAMENTO LTDA, observa-se que a administraça.o

tomou as provideEncias necessa, rias de praxes. Encontram-se nos autos todas as provideEncias cabí,veis, a começar pela

autuaça.o do processo Administrativo Nº 121/22-CPL/PMSMG devidamente protocolado, no qual constam informa-

ço. es e documentos te,cnicos como termo de refereEncia, planilha orçamenta, ria, autorizaça.o do Secreta, rio de Finanças

para Dispensa de licitaça.o, informaça.o de existeEncia de Cre,dito orçamenta, rio para a cobertura das despesas, minuta

do contrato e parecer Jurí,dico, tudo em conformidade com o disposto no Art. 38, incisos I a III da Lei 8.666/93.

Quanto ao aspecto legal, considerando tratar-se de Dispensa de Licitaça.o, cujas regras sa.o reguladas por nor-

mas da Lei Nº 8.666, de 21 de Junho de 1993, especificamente em seu Artigo 24, Inciso II, encontram-se nos autos a

justificativa por escrito da necessidade da contrataça.o, autorizada previamente pela autoridade competente, preen-

chendo assim ao disposto no Art. 24 da mesma Lei.

 Art. 24. É dispensável a licitação:

II- para outros serviços e compras de valor até 10% (dez por cento) do limite previsto na alínea "a",
do inciso II do artigo anterior e para alienações, nos casos previstos nesta Lei, desde que não se refi-
ram a parcelas de um mesmo serviço, compra ou alienação de maior vulto que possa ser realizada
de uma só vez.

Somado a isso, existe dotaça.o orçamenta, ria da Secretaria Municipal de Administraça.o, para a cobertura das

despesas. A minuta do contrato foi analisada pela Assessoria Jurí,dica que emitiu parecer favora,vel a Dispensa de Lici-

taça.o Nº 7/2022-0034, no qual concordamos na í,ntegra.

Recomendo que a Dispensa de Licitaça.o seja ratificada pela autoridade competente e apo, s seja publicada na

imprensa oficial, com eEnfase para a obrigaça.o da publicaça.o no Dia, rio Oficial da Unia.o e no Portal da TranspareEncia

para atender ao disposto no art. 8º §1º, IV da Lei nº 12.527/2011, bem como o envio dos documentos mí,nimos den-

tro do prazo via Mural de Licitaço. es, a fim de atender a INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 22/2021/TCMPA, DE 10 DE DE-

ZEMBRO DE 2021.

Finalizando, declaro que o Processo Administrativo Nº 121/22, Dispensa de Licitaça.o Nº 7/2022-0034, en-

contra-se revestido das formalidades legais, em suas fases externas e internas, e que apo, s o cumprimento das reco-

mendaço. es desta Controladoria, podera,  a administraça.o pu, blica dar sequeEncia a realizaça.o e execuça.o das referidas
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despesas, por fim. DECLARO que as informaço. es aqui presentes esta.o sujeitas a comprovaça.o por todos os meios le-

gais admitidos, sob pena de crime de responsabilidade. 

              E�  o parecer.

              Sa.o Miguel do Guama, , 18 de agosto de 2022.

RAIMUNDO SA�VIO BARROS BATISTA
Controlador Geral do Municí,pio

Decreto 020/2021 
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