
 

 

 
 

ESTADO DO PARÁ 
MUNICÍPIO DE ÓBIDOS 

CNPJ/MF nº.: 05.131.180/0001-64 
PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO DE ÓBIDOS 

 

 

Rua Dep. Raimundo Chaves nº. 338 – Centro 
Cep.68.250-000 - Óbidos – Pará – Brasil 
Fone: (93)-3547-3044 – Ramal – 202 Página 1 de 1 

procuradoria@obidos.pa.gov.br 

Parecer de Licitação nº.15/2019. 
Processo: nº. 409/2018 - PMO/SEMAD  
Interessado: SEMAD 
Procedência:SEMAD 
Assunto: INEXIGIBILIDADE POR CREDENCIAMENTO DE CARTÓRIOS DA COMARCA DE ÓBIDOS-PA.   

 

Ilustríssimo Senhor Presidente da CPL, 

 

Submeteu-se à apreciação da Procuradoria do Município de Óbidos-PA, o pedido de abertura 

do Edital de Credenciamento n° 001/2019/PMO/SEMAD para parecer, nos termos do art. 38, VI e parágrafo 

único, da Lei n° 8.666/93. 

A Secretaria Municipal de Administração solicitou abertura de processo licitatório e a Comissão 

Permanente de Licitações e Contratos elaborou minuta de edital com o seguinte objeto: “Credenciamento de 

cartórios da comarca de Óbidos para realizar serviços cartorários notarias e de registro para atender os 

interesses e necessidades da Prefeitura Municipal de Óbidos, suas secretarias e fundos”.   

Juntou-se ao processo a solicitação fundamentada para a contratação, bem como o orçamento 

estimativo e suas dotações orçamentárias, com montante total de R$ 246.000,00 (duzentos e quarenta e seis mil 

reais) para o exercício 2019. 

Conforme termo de reserva orçamentária, há recursos orçamentários para pagamento das 

obrigações nos termos das dotações, bem como o ordenador de despesas autorizou a abertura do processo 

licitatório. 

A modalidade de licitação adotada é a de Inexigibilidade por credenciamento, nos termos da 

Lei n° 8.666/93. 

A minuta do contrato também obedece ao disposto na lei de licitações. 

Quanto ao Edital propriamente dito, o mesmo obedece ao disposto na legislação aplicável. 

Caberá à Secretaria Municipal de Administração promover o credenciamento dos cartórios da 

comarca de Óbidos, devendo para isso conferir toda documentação a fim de observar o fiel atendimento aos 

preceitos contidos no ato convocatório, procedendo a inexigibilidade e contratação. 

Diante disso, abstraídos os aspectos técnicos observa-se que os requisitos legais do edital de 

credenciamento foram preenchidos, sugerindo-se então seu prosseguimento. 

À consideração superior 

Óbidos, 17 de Janeiro de 2019. 

 

 
MÁRCIO LUIZ DE ANDRADE CARDOSO 

Advogado - OAB/PA 13.028 
Decreto n.º 445/2009 
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