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PARECER DE REGULARIDADE DO CONTROLE INTERNO  

“DISPÕE SOBRE LICITAÇÃO POR INEXIBILIDADE DE 
PROCESSO Nº 002/2021, PARA CONTRATAÇÃO DE 
CONTADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO 
MUNICÍPIO DE ÓBIDOS E SUAS UNIDADES 
ADMINISTRATIVAS ORDENADORAS.” 
 

                      Érica Guimarães Farias, responsável pelo Controle Interno do Município de Óbidos, 
nomeado nos termos de Decreto nº 012/2021, declara, para os devidos fins, junto ao Tribunal de 
Contas dos Municípios do Estado do Pará, nos termos do §1º, do art. 11, da RESOLUÇÃO Nº. 
11.535/TCM, de 01 de julho de 2014, que analisou o processo administrativo Nº 
002/2021/SEMAD/SEMPOF/SEMA/SEMSA/SEMED/SEMDES/PMO, proveniente do Processo 
Licitatório –inexigibilidade de nº002/2021, cujo objeto é contratação de contador para atender as 
necessidades do município de Óbidos e suas unidades administrativas ordenadoras, conforme abaixo 
melhor se especifica:  
                      RELATÓRIO 
   Tratam os autos de processo de licitação na modalidade de inexigibilidade para 
contratação de Contador, para atender as necessidades da administração pública do Município de 
Óbidos/PA. 
  O processo iniciou por provocação do Secretário de Administração atendendo pedido 
dos gestores das unidades ordenadoras, após colhida manifestação e proposta do interessado Carlos 
Victor de Andrade Monteiro, indicando proposta e condições de prestação de serviços, instruindo 
com documentos necessários e atestados de capacidade técnica. Declaração orçamentária com 
indicação própria. 
  O processo teve instrução adequada na fase interna, resultando que submetidos os 
autos a apreciação da Procuradoria foi exarada o parecer vazado às fls. 074 a 080, o qual 
parcialmente procedente para reconhecer o preenchimento dos requisitos da inexigibilidade, mas, 
baixando os autos em diligencia para comprovação de adequação do preço proposto para a prestação 
dos serviços. 
   Cumprida a diligência e os autos voltaram para a Procuradoria cumprida a diligência 
no que se refere ao preço proposto, confirmando a adequação ao valor de mercado, em despacho de 
fl. 134 dos autos. 
  Relatado o bastante. 
 
  FUNDAMENTAÇÃO 
  A questão dos autos é acerca da legalidade do procedimento de licitação na 
modalidade inexigibilidade para contratação de contador para prestar serviços as unidades gestoras 
do Município de Óbidos/PA. 
  Com efeito, nos autos a proposta para prestação dos serviços foi encaminhado pela 
pessoa física Contador Carlos Victor de Andrade Monteiro, de cuja comprovação dos requisitos da 
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Lei de Licitações previstos nos arts. 13 e 25, para contratação de profissionais e técnicos 
especializados com expertise comprovada. 
  Nos presentes autos os atestados de capacidade técnica aliados aos demais 
documentos analisados pela Procuradoria Jurídica confirmam o preenchimento dos requisitos para 
contratação por inexigibilidade. 
   Nesse passo a na esteira do parecer da Procuradoria, opino favoravelmente a 
legalidade dos atos processuais praticados nos autos do presente processo de licitação por 
inexigibilidade. 
   No que se refere ao preço sugerido para contratação, igualmente entendo que o preço 
sugerido está de acordo com Mercado, valendo-se para assim concluir dos documentos trazidos aos 
autos na diligência cumprida, destacando o valor da contratação em vigência até dezembro de 2020, 
de mesmo objeto, neste Município de Óbidos e de cujo valor é similar ao proposto nos autos para 
contratação dos mesmos serviços. 
 
                     CONCLUSÃO  
  Com essas considerações e igualmente acompanhando o parecer jurídico, opino 
favoravelmente a contratação pelo valor indicado nos autos, prosseguindo-se no feito até a 
homologação, contratação e publicação na forma da lei. 
  É o parecer do Controle Interno  
 
                       Óbidos-PA; 05 de março de 2021. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Érica Guimarães Farias 
Controle Interno 

Decreto nº012/2021 
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