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DESCRIÇÃO DA FUNÇÃO 

ANALISTA DE COMPRAS E LICITAÇÕES: Coordenar e executar as atividades relacionadas aos processos de compra, dispensa e inexigibilidade 

de licitação, em observância à legislação correlata em vigor, bem como em eventuais legislações posteriores, conforme demanda da Câmara 

Municipal; - conduzir os procedimentos de licitação com o escopo de manter as atividades da Câmara Municipal sintonizadas com os princípios 

constitucionais que regem a Administração Pública; - expedir solicitações de fornecimento, observada a legislação em vigor, bem como eventuais 

legislações posteriores; - realizar levantamento de preços e atualizar o respectivo cadastro, em observância às Leis nº 8.666/93 e nº 14.133/2021 e 

legislações posteriores correlatas; - proceder ao controle de estoque de bens licitados pela Câmara Municipal; - manter arquivo físico e digital dos 

procedimentos licitatórios e de toda a documentação pertinente, em ordem e de fácil consulta; - elaborar o processo licitatório, em todas as 

modalidades e tipos, respeitando o previsto na legislação vigente; - realizar e conduzir o procedimento licitatório na modalidade pregão, na sua 

integralidade, inclusive no que se refere à condução da equipe de apoio, nos moldes das Leis nº 10.520/2002 e nº 14.133/2021 e demais alterações 

posteriores correlatas; - acompanhar, conjuntamente com o fiscal do contrato, o recebimento de mercadorias e equipamentos licitados, bem como a 

realização de serviços prestados nas dependências da Câmara Municipal de Correia Pinto; - supervisionar o adequado cumprimento dos contratos 

licitados e alertar a autoridade administrativa sobre a inadequada prestação do serviço ou fornecimento do objeto adjudicado; - manter atualizadas as 
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NÍVEL SUPERIOR 

01 
ANALISTA DE COMPRAS E 

LICITAÇÕES 
Diploma de ensino superior. 01 20h 2.684,00 

02 CONTROLADOR INTERNO 

Diploma de nível superior, preferencialmente dos cursos de 

administração, direito, ciências contábeis, economia ou 

afins. 

01 20h 2.684,14 

NÍVEL FUNDAMANTAL 

03 
AGENTE DE SERVIÇOS 

GERAIS 
Ensino Fundamental completo 01 35h 1.704,75 
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informações nos sistemas de transparência, de gestão pública e demais órgãos de controle; - presidir as comissões de compras e licitações; - servir 

de agente de contratação; - atuar como pregoeiro; - desempenhar outras atividades correlatas. 

 

CONTROLADOR INTERNO: Executar a verificação e acompanhamento de providências para a correção de atos administrativos; - exercer controle 

de bens patrimoniais da Câmara; - verificação de atos de gestão fiscal produzidos no âmbito da Câmara de Vereadores; - além de aplicar e fiscalizar 

os atos de gestão, atos administrativos e atos de gestão fiscal o controlador interno deverá analisar nos atos acima a legalidade, eficiência, eficácia, 

economicidade, registros contábeis, processos licitatórios, execução de contratos, convênios, controle patrimonial, concessão e pagamento de diárias 

e/ou adiantamento de viagem, elaboração e folha de pagamento, controle de veículos, uso de telefones fixo e móvel; - acompanhar a execução da 

despesa pública em todas as suas fases: empenhamento, liquidação e pagamento; - assinatura do relatório de gestão fiscal junto ao Presidente da 

Câmara, conforme e Lei de Responsabilidade Fiscal; - deverá o controlador interno alertar a autoridade administrativa sobre imprecisões e erros de 

procedimentos, assim como sobre a necessidade de medidas corretivas, a instauração de tomada de contas especial e/ou de processo 

administrativo, bem como executar as tomadas de contas especiais determinadas pelo Tribunal de Contas do Estado; - comunicar ao Tribunal de 

Contas do Estado irregularidades ou ilegalidades de que tenha conhecimento, acerca das quais não foram adotadas quaisquer providências pela 

autoridade administrativa, sob pena de responsabilidade; - cumprir as Resoluções do Tribunal de Contas, inclusive a fiscalização pelo sistema 

eEsfinge e exercer atividades correlatas. 

 

AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS: Limpar e arrumar as dependências e instalações da Câmara Municipal; - manter os equipamentos limpos; - 

preparar e servir café, chá a visitantes, vereadores e servidores da Câmara; - verificar a existência de material de limpeza e outros itens relacionados 

com seu trabalho, comunicando ao superior imediato a necessidade de reposição quando for o caso; - executar outras atribuições afins. 


