
REVOGADO PELA INSTRUÇÃO NORMATIVA CGM Nº 005 
DE 31 DE AGOSTO DE 2018. 
 

 

INSTRUÇÃO NORMATIVA CGM Nº 003 DE 12 DE ABRIL DE 2016 

      

 

 

Disciplina a disponibilização dos 

procedimentos licitatórios, para fins da análise 

prévia dos procedimentos antes da 

homologação do certame. 

 

 

 

O CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO DE ARIQUEMES/RO, no 

exercício das competências atribuídas artigos 31, 70 e 74, da Constituição Federal de 1988, 

art. 130, da Lei Orgânica do Município de Ariquemes/RO, e do art. 8°, da Lei Municipal n. 

1.427/2008; 

 

CONSIDERANDO as atribuições institucionais da Controladoria-Geral do 

Município, no exercício do Controle Interno dos atos praticados pela Administração Pública 

Municipal; 

 

CONSIDERANDO a necessidade de delimitar a análise de procedimentos licitatórios 

pela unidade de Controle Interno por critérios de relevância de valor; 

 

ESTABELECE 

 

Art. 1º Para fins do controle dos atos praticados nos procedimentos licitatórios regidos 

pela Lei 8.666/93 e Lei 10.520/02, as unidades responsáveis pelo certame deverão remeter os 

autos do procedimento à Controladoria-Geral do Município, cujo valor seja igual ou superior 

a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), em se tratando de compras e serviços ou obras e 

serviços de engenharia. 

 

  Parágrafo único. O Controlador-Geral do Município poderá estabelecer critérios 

amostrais para a análise dos procedimentos de licitação. 

 

Art. 2º Os atos de dispensa e inexigibilidade de licitação ou os procedimentos de 

licitação cujo valores sejam inferiores ao disposto no art. 1º serão dispensados da análise do 

Controle Interno, salvo aqueles que por provocação ou determinação do Chefe do Poder 

Executivo ou Controlador Geral do Município for declarada a necessidade. 

 

  Parágrafo único. A decisão do analista, quanto à analise  do procedimento licitatório, 

opinará, motivadamente, se for o caso, o prosseguimento para homologação ou a suspensão 

do certame, obrigando-se o órgão ou entidade da administração interessada à adoção das 

medidas pertinentes. 

 

Art. 3º Esta instrução entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as 

disposições em contrário. 

 

 



 

RENAN CARLOS RAMBO 

Controlador Geral 
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