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PARECER CONTROLADORIA

N" do 123t2022
uerente Secretaria Munic I de Assistência Social

Veio a conhecimento desta consultoria técnica na área jurídica ê contábil,
processo licitatório, para análise quanto à legalidade e verificaçóes das demais
formalidâdes, bem como no que tange a atuação da comissão de licitação, na
execuçâo das atíbuiçôes e atos realizados pela referida comissão.

Visa o presênte dar cumprimento às atribuiçóes estabêlecidas nos artigos
31 e 74 da Constituição Federal e demais normais que regulam as atribuiçõês do
sistema de controle interno, reÍerentes ao exercício de mntrole prévio e
concomiiantes atos de gestão.

Trata-se de solicitaÉo Íormulada pela Secretaria Municipal de Assistência Social

Trabalho e Cidadania, têndo em vista a necessidáde dâ t9gêEã9i§99!eldg-i!!Og!
de prooriedade Édivaldo FeÍreiÍa Nascimento em caráteÍ de benefício social.
destinado a Maria Silva de Sousa.

Cumpre salientar que mnsta nos autos Parecer Social da Secretaria
Municipal de Assistência Social, Trabalho e Cidadania e requerimento de
Concordância do Possuidor do imóvel com o valor ofedando, estando esse valor
compalível com o disposto no arl. 10o, § 21, inciso lV, Decreto Municipal n'02112020
(valor até o percentuâl mâimo de 50% de um saláío mínimo).

O processo veio instruído com oÍicio de solicitação para deflagraÉo da
despesa para dêspacho da CPL que junta poriariâ dê nomeação do pregoeiro e
minuta do conlrato, parecer da contabilidade, parecer iurídico aprovando a minuta do
contrato e ratificando a legalidade na instruçáo do procêsso.

Portanto, diante da instrução processual, e exclusivâmente em relaçáo a

suâ formalidadê, não foi detectada inegulaídade que impeçâ a continuidade do
mesmo, raáo pela qual declaramos sua conformidade de acordo com o disposto na

Lei n". 8.666/93.

Recomendamos, contudo, que antes da realização do mntrato e empenho
que sejam veriÍicadas todas as certidões de rêgularidade fiscal e trabalhista

apresentadas pela contÍatada, cuja vigência contemple a data da assinâturâ do
contrato e empenho.
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Ressalvamos que todos os despachos e pareceres técnicos acostâdos no
proc€sso são de única e exclusiva respônsabilidade dos respectivos selores e seus

signatários.

ceÍtame.
Sem mais formalidades, manifestamo-nos pêlo prosseguimento do

É o parecer.' 
Alto Alegre do Pindaré - MA, 04 de abril de 2022'
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êgabito Cardoso da Cunha
cbntrolador Gêral


