
ESTADO DO TOCANTINS - PODER LEGISLATIVO 
CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUAiNA 

"A Capital Econômica do Estado" 
CNPJ (MF) 02773.216/0001-15 -  MAT.  INSS 08.021.10024-03. 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N°: 057/2022 
INTERESSADO: ARCO IRES COMERCIO DE TINTAS LIDA EPP 
CNPJ N°: 05.159.141/0001-01 
ASSUNTO: DESPESA POR COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA E ALVENARIA PARA PINTURA 
INTERNA E EXTERNA DO PRÉDIO, DESTE PODER LEGISLATIVO. 
VALOR DO EMPENHO: R$ 15.185,50 (quinze mil cento e oitenta e cinco reais e cinquenta centavos) 

DESPACHO DIRETORIA DE CONTROLE INTERNO 

1.Trata-se de processo por Dispensa de Licitação para empenho referente a Trata-se de processo por 
Dispensa de Licitação para empenho referente a despesa por com aquisição de materiais de pintura e alvenaria para 
pintura interna e externa do prédio, deste poder legislativo; 

2. Consta solicitação da Superintendência para a realização de Procedimento Administrativo objetivando a 

contratação, juntamente com a justificativa da necessidade da contratação; 

3. Consta Memorando Interno da  CPL  atendendo a solicitação e comunicando a abertura de Procedimento 

Administrativo para a contratação dos serviços; 

4. Consta pesquisas de pregos dos valores que estão sendo praticados no mercado local; 

5. Consta Mapa comparativos dos preços cotados no mercado local, devidamente assinado pelo responsável 

do Setor de Compras; 

6. Consta nos autos ratificação do Setor Contábil e Financeiro para a existência de dotação orçamentária — 

01.031.2032.2.477.3.3.90.30.24— Material para Manutenção de Bens e Imóveis, acordando com as disposições legais 

da Lei n°4.320 de 17 de março de 1964; 

7. Consta Informações sobre a coleta de preços devidamente assinada pelo responsável do Setor de 
Compras, relatando que a empresa: ARCO IRES COMERCIO DE TINTAS LTDA EPP, apresentou o menor valor 

dentro dos praticados no mercado; 
8. Em análise do processo, verifica-se que consta a documentação de regularidade fiscal da Empresa e a 

mesma estando regular e apta para a continuação do procedimento; 

9. Consta a ratificação do Ordenador de Despesa por Dispensa de Licitação com fundamento no  Art.  24, 

inciso II. da Lei Federal n° 8.666 de 21 de junho de 1993, para a contratação da empresa : ARCO IRES COMERCIO DE 

TINTAS LIDA EPP; 
10. Ante o exposto, este Controle Interno considera regular os atos que antecedem a emissão da nota de 

empenho, bem como, autoriza o empenho da despesa no valor de R$ 15.185,50 (quinze mil cento e oitenta e cinco 

reais e cinquenta centavos) e requer prosseguimento do processo. 
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