
 

                           PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA  

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 

 

Praça Vicente Glazar, 159, Bairro Glória| São Gabriel da Palha - ES | CEP: 29780-000 
Fone/Fax (027) 3727-1366 |E-mail: controladoriasaogabriel@gmail.com/controladoria@saogabriel.es.gov.br 

Fls. nº ___________ 

Proc.: ___________ 

Mat.: ____________ 

Ass.: ____________ 

DESPACHO: 037/2020 

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 2196/2020. 

REQUERENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E FAMÍLIA. 

ASSUNTO: AQUISIÇÃO DE KITS DE CESTAS BÁSICAS. 

 

 

A Controladoria Geral do Município – CGM como Unidade Central do Controle Interno – UCCI do Poder 

Executivo Municipal, instituído pela Lei Municipal nº 2.316, de 25 de julho de 2013, que dispõe sobre o 

Sistema de Controle Interno do Município de São Gabriel da Palha e dá outras providências, regulamentada 

pelo Decreto nº 422, de 31 de julho de 2013 e considerando ainda a Lei Municipal nº 2.337, de 19 de setembro 

de 2013, que estrutura a Unidade Central de Controle Interno do Poder Executivo e dá outras providências, no 

exercício de sua missão institucional, com respaldo nos arts. 31, 70 e 74 da Constituição Federal de 1988, art. 

59 da Lei Complementar n.º 101/2000, arts. 29, 70 e 76 da Constituição Estadual e ao art. 56 da Lei Orgânica 

do Município de São Gabriel da Palha procede com análise no Processo Administrativo mencionado. 

 

Cuidam os autos do requerimento formulado pela Secretária Municipal de Assistência, Desenvolvimento 

Social e Família, solicitando a aquisição de 1.500 (um mil e quinhentos) kits de cesta básica em caráter 

emergencial para atender o período de 06 (seis) meses, conforme requerimento nº 0078/2020 - SMADSF, as 

fls. 02, termo de referência as fls. 04/07 e solicitações de compras de materiais e/ou serviços nº 0086/2020 e nº 

0084/2020 as fls. 08/10. 

 

Constam nos autos as fls. 22/27, comprovações referentes à regularidade fiscal e trabalhista da empresa que 

apresentou o menor preço global com validação do setor competente, (FGTS, CNDT, Federal, Estadual, 

Municipal e Cartão de CNPJ). 

 

Consta nos autos às fls. 29, despacho emitido pelo Departamento de Compras e Contratos, “Conforme termo 

de referência à aquisição será através do menor preço global dos itens referenciados. Informo que o menor 

preço global foi obtido pelo seguinte fornecedor: ERNESTO SCHIMIDT E CIA LTDA no valor de R$ 

147.750,00 (cento e quarenta e sete mil setecentos e cinquenta reais)”. 

 

Consta nas fls. 42/43, Parecer Jurídico nº 378/2020, do Procurador Geral do Município, Dr. Paulo Henrique 

Colombi, manifestação para que sejam cumpridos os requisitos das alíneas “a” a “e” do referido parecer, e 

sugerindo que o pedido seja deferido “com fundamento no inciso IV do art. 24 da lei Federal nº 8.666/93”. 

 

Não consta nos autos manifestação do Secretário Planejamento quanto à existência de saldo de dotação 

orçamentária, bem como, despacho do Secretario Municipal de Finanças informando a existência e 

disponibilidade financeira. 

 

Não se encontram assinadas/rubricadas as fls. 02 e verso, 03, 10 e 11. 

 

Ressaltamos somente que seja previamente publicada a ratificação das razões da dispensa de licitação para a 

aquisição. 

 

Posto isso a Controladoria Geral do Município, remete os autos a Secretaria requisitante para assinaturas e 

manifestação em relação às alíneas “a” a “e” do Parecer Jurídico, e após, envie ao Gabinete da Prefeita, para 

analise, manifestação e decisão, e ressaltamos que a contratação é discricionariedade administrativa, e após 

decisão, que envie ao departamento responsável para prosseguimento do processo. 

 

Atenciosamente, 

 

São Gabriel da Palha - ES, 13 de abril de 2020. 
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