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Trata-se de processo licitatório de nº 0001/2022, cujo o objeto refere-se à Futura 

e eventual contratação de empresa especializada para confecção de uniformes 

escolares/vestuários escolares, para atender os alunos da rede pública de ensino 

municipal. 

Após análise minuciosa do processo licitatório acima referendado, a 

Controladoria Geral do Município de Santa Maria das Barreiras-PA, no uso de suas 

atribuições passa a opinar. 

Verificou-se, que o processo em análise foi devidamente formalizado e autuado, 

iniciando-se por meio de expediente administrativo com memorando interno 

Departamento de Compras, solicitação da secretaria responsável, justificativa, termo de 

referência, autorização do ordenador, dotação orçamentária, parecer jurídico anexo. 

Consta nos autos, que a Procuradoria Jurídica Municipal emitiu parecer favorável 

acerca da legalidade e regularidade deste processo. 

Portanto, com base nas regras insculpidas no Decreto Federal 10.024/2019, e 

suas alterações, e nas Leis Federais, 10.520/2002, subsidiados pelas Leis Federais n.º 

8.666/1993 e 123/2006, bem como as suas devidas alterações e demais instrumentos 

legais correlatos, pelo que declara, ainda, que o Processo Licitatório se encontra 

revestido das formalidades legais, nas fases de habilitação, julgamento, publicidade e 

contratação, estando apto a gerar despesas para a municipalidade. 

Este Controle Interno entende que o Processo Licitatório-SRP, supramencionado 

está em ordem, podendo a administração pública dar sequência a realização e execução 

das 
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referidas despesas. Por fim, declaro estar ciente de que as informações aqui prestadas 

estão sujeitas à comprovação por todos os meios legais admitidos. 
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