
INTRODUÇÃO NORMATIVA N.º 03-17 

Dispõe sobre o estabelecimento de controle no setor de licitações e contratos.  

O senhor Antonio A. Kirschibauer, responsável pelo controle interno do município de Pinhão, 

Estado do Paraná no uso de suas atribuições institucionais estabelecidas em Lei n.º 1190/2005 

e na Constituição Federal Artigo 74. 

Resolve:  

Artigo 1.º Os processos licitatórios deverão seguir os editais e anexo e conforme publicação no 

portal de transparências . 

§1.º  Os editais devem observar estritamente as leis de licitação e as particularidades únicas de 

cada um. 

 §2.º Os anexos de mercadorias e serviços devem descrever todas as características e 

particularidades das mesmas para não permitir possibilidades de mercadorias e serviços que 

não sejam aquelas desejadas quanto a sua cotação e entrega. 

  §3.º Não colocar em Edital ao Maximo possível regras que causem dupla interpretação. 

 Artigo 2.º Devem ser observados estritamente os horários marcados dos processos licitatórios   

 §1.º Deve ser  elaborada uma lista com escala em antecedência dos membros dos processos   

licitatórios. 

 §2.º Não sair do local do procedimento durante o processo em nem uma hipótese isso  é para 

todos os membros, se caso precisar de parecer do departamento jurídico, o advogado deve ir 

até a sala. 

§3.º A comissão de licitação tem total liberdade de deliberar no julgamento do processo e 

deve assim fazê-la sem qualquer constrangimento por parte de terceiros , ou outra pessoa. 

Artigo 4.º  As dispensas de Processo  licitatório alem do parecer jurídico obrigatório por lei 

deve também antes de ser deflagrado ter o parecer do serviço de controle interno. As 

despesas da dispensa de licitação só deve ser efetuada depois do processo finalizado. 

Artigo 5.º  O julgamento do processo licitatório deve seguir totalmente as leis de licitação 

pública. 

 Artigo 6.º As assinaturas inseridas no processo devem ser providenciadas durante o mesmo, 

andando concomitante a sua sequência, não permitindo ficar faltando assinaturas depois da 

finalização. 

  §1.º  A numeração de paginas deve ser feita logo após a sua finalização, não se permitindo 

ficar atrasado esse serviço. 

§ 2.º Também é claro a montagem do processo, deve ser feito concomitantemente a sua 

seqüência. 



Artigo 7.º  O arquivamento do Processo deve ser feita logo após a sua conclusão. 

 §1.º Deve ser organizado o seu arquivo não se permitindo processos perdidos e jogados no 

setor. 

§ 2.º O responsável pelo setor de licitação fica com a responsabilidade de cobrar na pratica o 

que esta sendo determinado. 

Artigo 8.º  Os contratos devem ser elaboradas logo após a finalização do processo licitatório. 

  §1.º A aquisição de mercadorias e serviços só deve acontecer depois do contrato com suas 

assinaturas. 

 §2.º As publicações dos contratos devem ocorrer até o quinto dia útil do mês subseqüente . 

Artigo 9.º  Os pedidos de aditivos devem ser encaminhados em até quinze antes do 

vencimento do anterior para tramitação. 

§1.º  As aquisições ou serviços só devem acontecer depois de suas assinaturas. 

§2.º  As publicações dos aditivos devem ocorrer até quinto dia útil do mês subseqüente. 

§3.º  As publicações devem ser conferidas a sua veracidade pelo responsável do setor.  

 §4.º Devem ser publicados todos os contratos e aditivos. Poderá ser declarado nulo sem a sua 

publicação.  

Artigo 9.º  Não é permitido em nem uma hipótese colocar letras juntamente com a numeração 

de contratos e aditivos.  

Artigo 10.º Os pedidos  de licitações ou dispensas devem ser encaminhados com bastante 

antecedência . 

§1.º  As secretarias devem agir com planejamento no preenchimento de anexos para não 

ficarem sem a mercadoria ou tentar comprar sem procedimento licitatório. 

§2.º  É expressamente proibido a aquisição de mercadorias sem empenho.  

Esta instrução entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Pinhão 02 de Janeiro de 2017  

 

 

Odir Antonio Gotardo                                                                          Antonio A. Kirschubauer  

               Prefeito Municipal                                                                                     Controlador Interno 


