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RECOMENDAÇÃO Nº: 08/2020 

ASSUNTO: PUBLICAÇÃO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DISPENSA 

DE LICITAÇÃO 

PROVIDÊNCIAS: CONHECIMENTO E DEMAIS PROVIDÊNCIAS 

RESPONSÁVEIS JAIR KLASNER 

 

Considerando o disposto no art. 5º da Lei nº 897/2015 o Controlador Interno Municipal no uso das 

suas prerrogativas faz a presente orientação técnica para a gestão do município de Cotriguaçu. 

Art. 5° – São responsabilidades da Unidade de Controle Interno referida no artigo 7º, além 

daquelas dispostas nos artes. 74 da Constituição Federal e 52 da Constituição Estadual, 

também as seguintes: 

III – assessorar a administração nos aspectos relacionados com os controles interno e 

externo e quanto à legalidade dos atos de gestão, emitindo relatórios e pareceres sobre os 

mesmos; 

XIII – propor a melhoria ou implantação de sistemas de processamento eletrônico de dados 

em todas as atividades da administração pública, com o objetivo de aprimorar os controles 

internos, agilizar as rotinas e melhorar o nível das informações; 

 

DA NECESSIDADE DE PUBLICAÇÃO NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA: 

Considerando que a Constituição Federal no art. 5º, XXXIII dispõe sobre a obrigatoriedade do ente 

público agir com transparência de suas informações. 

XXXIII - todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse 

particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena 

de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da 

sociedade e do Estado;   

Considerando que a Lei nº 769 de 12 de dezembro de 2012 que regulamentou o acesso a informação 

no Município de Cotriguaçu em seu art. 3º trata da obrigatoriedade da transparência na 

administração pública. 

Art.3. Obedecidos os princípios básicos da legalidade, impessoalidade, moralidade, 

publicidade e eficiência que norteiam a administração pública, os procedimentos de acesso 

a informação atenderão às seguintes diretrizes: 

I – observância da publicidade como preceito geral e do sigilo como exceção; I 

I – divulgação de informações de interesse público, independente de solicitações; 

viabilizados pela tecnologia da informação;  

III – utilização de meios de comunicação viabilizados pela tecnologia da informação;  

IV – estímulo ao desenvolvimento da cultura da transparência na administração pública, 

visando seu controle pela sociedade. 

Já o art. 9º, V da Lei n 769/2012 trata da transparência ativa no âmbito do Município de Cotriguaçu-

MT. 
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Art. 9. É dever dos órgãos e entidades subordinados a esta Lei promover a divulgação, em 

seu sítio, das seguintes informações: 

V – licitações realizadas desde o advento desta Lei, em andamento, com os respectivos 

editais e anexos, atos de adjudicação, recursos, além de contratos firmados e notas de 

empenho;  

Após os devidos esclarecimentos a controladoria reforça o entendimento que todos os documentos 

referente a aquisição pública deve constar no portal da transparência. 

 

DA NECESSIDADE DE PUBLICAÇÃO DAS DISPENSAS EM RELAÇÃO AO COVID 19: 

As compras adquiridas para o combate ao COVID 19 devem ser publicadas no portal da 

transparência do Município para eventual controle social dos munícipes. 

A Lei nº 13.979 de 06 de fevereiro de 2.020 em seu art. 4º, §2º trata da obrigatoriedade de se 

publicar todas as aquisições em sitio oficial. 

Art. 4º  É dispensável a licitação para aquisição de bens, serviços, inclusive de engenharia, 

e insumos destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública de importância 

internacional decorrente do coronavírus de que trata esta Lei.  
§ 2º  Todas as contratações ou aquisições realizadas com fulcro nesta Lei serão 

imediatamente disponibilizadas em sítio oficial específico na rede mundial de 

computadores (internet), contendo, no que couber, além das informações previstas no § 3º 

do art. 8º da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, o nome do contratado, o número de 

sua inscrição na Receita Federal do Brasil, o prazo contratual, o valor e o respectivo 

processo de contratação ou aquisição. 
Em consulta ao Diário Oficial do Município a Controladoria constatou a realização de algumas 

licitações realizadas para aquisição de equipamentos e insumos que poderão ser utilizados no 

combate ao vírus COVID-19, aquisições essas que não estão publicadas no portal da transparência 

do Município de Cotriguaçu. 

DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DE COTRIGUAÇU: 

O portal da transparência de Cotriguaçu possui um campo especifico para publicação das dispensas 

de licitação realizadas: https://www.cotriguacu.mt.gov.br/Transparencia/Licitacoes/Dispensa/ 

Contudo conforme consulta no dia 04 de maio de 2.020 se verificou que a última publicação foi 

realizada em 2.017, estando ausente de publicação todas as dispensas realizadas em 2018, 2019 e 

2020. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12527.htm#art8%C2%A73
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12527.htm#art8%C2%A73
https://www.cotriguacu.mt.gov.br/Transparencia/Licitacoes/Dispensa/
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IRREGULARIDADE CLASSIFICADA EM: 

N_10. Diversos a classificar_10. Descumprimento das disposições da Lei de Acesso a Informação 

(Lei nº 12.527/2011; Resolução Normativa TCE nº 25/2012, atualizada pela Resolução Normativa 

TCE nº 14/2013). 

DAS ORIENTAÇÕES DA CONTROLADORIA: 

a) Deve a gestão atualizar o portal da transparência e publicar todos os processos 

administrativos de licitação. 

b) Deve a gestão informar a Controladoria no prazo de 15 (quinze) dias as medidas adotadas 

para a regularização do portal da transparência no âmbito do Município de Cotriguaçu. 

Cotriguaçu, 04 de maio de 2020. 

 

 

Adalberto Cazarin da Silva 

Controlador Interno 


