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RECOMENDAÇÃO n.º 003/2019 

 

O Controle Interno da Câmara Municipal de Peixoto de Azevedo, nos termos 

do art. 74 da Constituição Federal, art. 59 da Lei Complementar nº 101, Lei Municipal nº. 

625, de 27/08/07 e Resolução nº. 0001/08, de 03/03/2.008, e ainda: 

 

Considerando o andamento do Processo Licitatório nº 005/2019  - Tomada 

de Preços Nº 001/2019 - Reforma parcial do prédio da Câmara Municipal de Peixoto de 

Azevedo, com a substituição da cobertura existente em 226,81m², substituição de forro, 

instalações elétricas, serviços de alvenaria e pintura conforme projeto de engenharia, 

parte integrante desse processo. 

 

Considerando a Notificação Recomendatória nº 37/2019, da lavra do 

representante do Ministério Público, Dr. Marcelo Mantovanni Beato, que trás à luz 

algumas irregularidades contidas na planilha orçamentária utilizada para a tomada de 

contas nº 01/2019. 

 

Considerando  que o Promotor de Justiça na Notificação supramencionada, 
Dr. Marcelo Mantovanni Beato recomenda ao Presidente desta Casa de Leis, que 
promova a suspensão imediata do citado procedimento licitatório. 

 
Considerando que até a presente data não houve nenhuma manifestação por 

parte do engenheiro responsável, Sr. Genivaldo Gomes. 
 
RECOMENDO ao presidente deste parlamento municipal, sr. Gilmar Santos 

de Souza, que assim proceda: 
 
 - Determine  o cancelamento imediato do Processo Licitatório nº 005/2019  - 

Tomada de Preços Nº 001/2019; 
 
- Notifique o engenheiro responsável pelo projeto, com o objetivo de haja 

esclarecimento dos pontos elencados pela promotoria, para que não haja nenhuma 
duvida sobre a lisura do processo licitatório; e 

 
- Tendo esclarecido os itens pontuados, que seja realizado outro processo 

licitatório com maior rigor metodológico e científico que a matéria requer. 
 

A função do controle interno é alertar o gestor para que a legislação seja cumprida. 

 

Peixoto de Azevedo/MT - MT, 15 de Outubro de 2019. 
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