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PARECER – PRÉVIO 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 9/2019-039 PMVN  

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO nº 039 PMVN 

 

ANÁLISE 

 

 Em análise dos autos, cabe-nos, desde já, trazer à colocação a aplicação das regras 
constitucionais que disciplinam a matéria, invocando-se, assim, dentre outros, o Art. 37, XXI, da CF/88. 
Além da aplicação da Constituição Federal, adota-se a orientação das melhores práticas, implantando, 
igualmente, na sua absoluta adequação às normas legais, sendo que são atendidas as disposições da 
Lei 8.666/93. 

 
Na Análise Prévia do Processo Licitatório Nº 9/2019-039 PMVN, proveniente do PREGÃO 

ELETRÔNICO nº 9/2019-039 PMVN – EXCLUSIVO PARA ME-EPP - OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS 
VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR DEMANDA DE 
IMPRESSÃO, INSTALAÇÃO E EXIBIÇÃO DE OUTDOORS, PARA VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE 
INSTITUCIONAL, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS 
DE VIGIA DE NAZARÉ-PARÁ. 
 

Esta Coordenadoria verificou que inicialmente, foram obedecidos todos os transmite legal: 
Ofício nº 241-SEMAD para o Gabinete da Prefeita solicitando autorização para procedimento 
administrativo; Termo de Referência e anexos; Solicitação de despesa nº 20190820001 – SEMCULT; 
Solicitação de despesa nº 20190820002 – SEMFIN; Solicitação de despesa nº 20190820003 – 
SEMPDR; Solicitação de despesa nº 20190820004 – SEMTRANSP; Solicitação de despesa nº 
20190820005 – SEMAD; Solicitação de despesa nº 20190820006 – SEMED; Solicitação de despesa nº 
20190820007 – SEMTAS; Solicitação de despesa nº 20190820008 – SEMMA; Despacho do Gabinete da 
Prefeita para a SEMAD encaminhando os autos para formalização de processo e seguimento do fluxo 
processual; Despacho da SEMAD para Coordenadoria de Compras solicitando as cotações de preços 
das empresas; Despacho da Coordenadoria de Compras para SEMAD encaminhando o relatório das 
cotações de preços das empresas em anexo e o Mapa de cotação de preços: preço médio, menor valor e 
valor médio; Despacho da SEMAD para o Setor de Contabilidade solicitando a prévia manifestação de 
existência de recursos orçamentários; Despacho do Setor de Contabilidade para SEMAD informando a 
existência de créditos orçamentários; Despacho da SEMAD para o Gabinete da Prefeita encaminhando 
a Declaração de Adequação Orçamentária e Financeira para autorização do procedimento licitatório; 
Despacho da SEMAD para a SEMED encaminhando a Declaração de Adequação Orçamentária e 
Financeira para autorização do procedimento licitatório; Despacho da SEMAD para a SEMTAS 
encaminhando a Declaração de Adequação Orçamentária e Financeira para autorização do 
procedimento licitatório; Despacho da SEMAD para a SEMMA encaminhando a Declaração de 
Adequação Orçamentária e Financeira para autorização do procedimento licitatório; Declaração de 
Adequação Orçamentária e Financeira assinada pela ordenadora de despesa da PMVN encaminhada do 
Gabinete da Prefeita para SEMAD; Declaração de Adequação Orçamentária e Financeira assinada pelo 
ordenador de despesa da SEMED encaminhada do Gabinete da Prefeita para SEMAD; Declaração de 
Adequação Orçamentária e Financeira assinada pela ordenadora de despesa da SEMTAS encaminhada 
do Gabinete da Prefeita para SEMAD; Declaração de Adequação Orçamentária e Financeira assinado 
pelo ordenador de despesa da SEMMA encaminhada da SEMMA para SEMAD; Despacho de 
Autorização assinado pelos ordenadores de despesas da PMVN, SEMED SEMTAS e da SEMMA para 
SEMAD autorizando a abertura do procedimento licitatório; Despacho da SEMAD para SELIC 
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encaminhado o processo para abertura do procedimento licitatório; Portaria nº 788/2019 nomeando 
a autoridade homologada, a homologada substituta, os pregoeiros e a membros da equipe de apoio da 
SELIC; Autuação do processo administrativo de licitação modalidade: PREGÃO nº 9/2019-039PMVN 
assinado pelo pregoeiro; Despacho da SELIC para a Assessoria Jurídica, encaminhado o processo 
administrativo para analise exame da minuta e anexos e o parecer jurídico; Minuta do edital e anexo; 
Parecer Jurídico nº 486.12/2019 – PGMVDN; Minuta de Edital do Pregão Eletrônico SRP nº 039/2019 
PMVN – Exclusivo ME/EPP; Despacho da SELIC para Coordenadoria do Controle Interno 
encaminhando o processo licitatório para análise técnica e o parecer. 

 
Para abertura do Processo Licitatório devem-se verificar as alterações solicitadas pela 

Procuradoria Geral do Município, no Parecer Nº 486.12/2019 - PGMVDN, nos autos, e observar o 
disposto nas Leis Federais nº 8.666/93 e nº 10.520/2002 e dos Decretos Federais nº 5.450/2005 e nº 
7.892/2012, e demais normas legais e regulamentares. 

 Não havendo objeção quanto a sua legalidade, a Controladoria Interna da Prefeitura Municipal 
de Vigia de Nazaré, após a verificação do Processo, que lhe compete, manifesta-se Favorável ao 
Prosseguimento do Processo Licitatório nº 9/2019-039 PMVN, na modalidade Pregão Eletrônico 
nº 9/2019-039 PMVN – Exclusivo para ME-EPP, acima epigrafado. 
  

É o parecer s.m.j. 
 

Vigia de Nazaré, 06 de Dezembro de 2019. 
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