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PARECER DO CONTROLE INTERNO 
 
 

PROCESSO: 082/2020-000041                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

ASSUNTO: Dispensa de Licitação 

Tratam os autos da Dispensa de Licitação acima enumerada, objetivando 

a contratação de empresa, tendo como objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE 

PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI), EQUIPAMENTOS PARA MEDIÇÃO DE TEMPETURA 

E MATERIAL PARA HIGIENE PESSOAL DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE NO 

ENFRENTAMENTO AO COVID-19 NO MUNICÍPIO DE RIO MARIA/PA. 

A CPL, constituído conforme Decreto nº 1.589/2020 e equipe de apoio, 

concluiu os procedimentos atinentes às fases interna e externa do processo. 

 

DO CONTROLE INTERNO: 

A Constituição Federal de 1988, em seu art. 74, estabelece as finalidades 

do sistema de controle interno, ao tempo em que a Resolução TCM/PA nº 7.739/2005, 

atribuindo ao Controle Interno, dentre outras competências, “realizar acompanhamento, 

levantamento, inspeção e auditoria nos sistemas administrativo, contábil, financeiro, 

patrimonial e operacional relativos às atividades administrativas das Unidades do 

Município, com vistas a verificar a legalidade e a legitimidade de atos de gestão dos 

responsáveis pela execução orçamentário-financeira e patrimonial e a avaliar seus 

resultados quanto à economicidade, eficiência e eficácia, bem como da aplicação de 

recursos públicos por entidades de direito privado” (grifos nossos), acrescidas de apoio 

ao controle externo no exercício de sua missão institucional, na forma do art. 31, inciso 

IV, do art. 74 e art. 75 da Constituição Federal de 1988 e art. 23 da Constituição 

Estadual de 1989.  

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

despesa, resta demonstrada a competência do Controle Interno para análise 

manifestação, não sendo este departamento responsabilizado por despesas e 
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tramitações orçamentárias executadas posteriormente, sem consulta prévia ao 

departamento e/ou parecer desta Controladoria. 

 

DA DISPENSA DE LICITAÇÃO: 

Segundo informações da Organização Mundial da Saúde, agência 

especializada em saúde, fundada em 7 de abril de 1948 e subordinada à Organização 

das Nações Unidas: 

“Os coronavírus (CoV) são uma grande família de vírus que causam doenças que vão 

desde o resfriado comum até doenças mais graves, como a Síndrome Respiratória do 

Oriente Médio (MERS-CoV) e a Síndrome Respiratória Aguda Grave (SARS-CoV). A 

doença do coronavírus (COVID-19) é uma nova cepa que foi descoberta em 2019 e não 

foi identificada anteriormente em humanos.  

 

Em resposta à grave situação epidemiológica, foi editada, em 06.02.2020, 

a Lei federal nº 13.979 que “dispõe sobre as medidas para enfrentamento da 

emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus 

responsável pelo surto de 2019”. No que diz respeito ao objeto do presente parecer, o 

art. 4º da Lei n. 13.979, de 06.02.2020, estabeleceu hipótese excepcional e temporária 

de dispensa de licitação para aquisição de bens, serviços e insumos destinados ao 

enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente 

do coronavírus. 

Trata-se, com efeito, de criação de nova hipótese de dispensa de licitação, 

que se soma às demais previsões estabelecidas no art. 24 da Lei 8.666/93. 

Conforme mencionado acima, em 20.03.2020 foi editada a Medida 

Provisória nº 926/2020, que “altera a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, para 

dispor sobre procedimentos para aquisição de bens, serviços e insumos destinados ao 

enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente 

do coronavírus”. 

Os dispositivos em questão (arts. 4º a 4º-I da atual redação da Lei nº 

13.979/2020), aplicam-se a todas as esferas federativas, União, Estados, Distrito 
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Federal e Municípios, eis que oriundos de lei federal, no regular exercício da 

competência legislativa privativa da União prevista no art. 22, XXVII c/c art. 24, § 2º da 

Constituição Federal de 1988. 

 

CONCLUSÃO: 

Após o exame dos itens que compõem o procedimento licitatório, 

analisando apenas os que competem a avaliação desta Controladoria, sendo as demais 

de total responsabilidade do departamento de licitação, em consonância as 

constatações de veracidade documentais atestadas pela Comissão Permanente de 

Licitação, e considerando ainda o Parecer Jurídico do dia 24 de novembro de 2020, 

exarado pela Assessoria Jurídica deste órgão, quanto à regularidade, entendo que o 

mesmo está de acordo com a legislação vigente, revestido de todas as formalidades 

legais, estando apto a gerar despesas desde que não comprometa o planejamento 

orçamentário e financeiro desta municipalidade, sendo as tramitações e despesas 

executadas de total responsabilização do solicitante da despesa. 

Sendo estas as considerações finais, retoma-se os autos à comissão de 

licitação para que os conduza ao setor competente e que procedam com as devidas 

publicações e demais procedimentos necessários. 

 É o parecer, s.m.j. 

  Rio Maria, 18 de dezembro de 2020. 

 

 

 

Aline Michelle Dantas da Silva Costa 
Controladora Interna 

DECRETO 762/2018 
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