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PARECER DE REGULARIDADE DO CONTROLE INTERNO  

“DISPÕE SOBRE LICITAÇÃO POR DISPENSA DE PROCESSO Nº 

005/2021, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA EM GESTÃO PÚBLICA PARA PRESTAR 

SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA 

ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DO NOVO 

ORGANOGRAMA, COM ELABORAÇÃO DO PROJETO DE LEI, 

ACOMPANHAENTO DA IMPLANTAÇÃO, COM VISTAS A 

MODERNOIZAÇÃO DA MÁQUINA ADMINISTRATIVA 

MUNICIPAL. PARECER FAVORAVEL. 

 

 

                      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 

Nº014/2021/SEMAD/PMO, proveniente do Processo Licitatório – dispensa de licitação de 

nº005/2021/SEMAD/PMO, cujo objeto contratação de empresa especializada em gestão pública para 

prestar serviços de consultoria e assessoria técnica especializada para elaboração do novo 

organograma, com elaboração do projeto de lei, acompanhamento da implantação, conforme abaixo 

melhor se especifica:  

 

 

   RELATÓRIO 

 

   Tratam os autos de processo de licitação na modalidade de inexigibilidade para as 

necessidades da administração pública do Município de Óbidos/PA, para contratação de empresa 

especializada em gestão pública para prestar serviços de consultoria e assessoria técnica 

especializada para elaboração do novo organograma, com elaboração do projeto de lei, 

acompanhamento da implantação, com vistas a modernização da máquina administrativa Municipal. 

  O processo iniciou por provocação do Secretário de Administração atendendo a 

provocação feita pela empresa GESPUBLICA acerca da oferta de estudo e proposição de modelo 

orgânico de aplicação para adequação da administração pública de Óbidos aos novos instrumentos e 

ferramentas ofertadas pelos Governos Federal e Estadual para acesso dos Municípios a nível e 

financiamento de políticas públicas, adequando as ferramentas às pastas correspondentes, como a 

pasta do desenvolvimento econômico com as ferramentas desse segmento, tal qual adotado no 

Governo do Estado Pará. 

   A proposta apresentada dia 04.01.2021 para criação do novo organograma e 

respectiva minuta do PL; discussão com a gestão; texto final apresentado para conformação, no valor 
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de R$17.000,00 (dezessete mil reais). A proposta seguiu com os documentos referentes a 

regularidade da proponente para contratação pública. 

  Relatado o bastante. 

 

 

  FUNDAMENTAÇÃO 

 

  A questão dos autos é acerca da legalidade do procedimento de licitação na 

modalidade inexigibilidade para contratação de empresa especializada em gestão pública para prestar 

serviços de consultoria e assessoria técnica especializada para elaboração do novo organograma, com 

elaboração do projeto de lei, acompanhamento da implantação, com vistas a modernização da máquina 

administrativa municipal, no valor proposto de R$17.000,00 (dezessete mil reais), para criação e 

implantação do organograma. 

  Sem embargo, a proposta apresentada atende aos requisitos para inexigibilidade, uma porque 

o serviço é de todo singular, prestado por empresa e/ou pessoa física de expertise e conhecimento 

especifico, nesse aspecto comprovado pelos documentos trazidos à colação, em especial os atestados 

de capacidade técnica. Segundo pelo valor proposto de R$17.000,00 (dezessete mil reais)1, os quais 

se enquadram no limite para a dispensa de licitação segundo lei extravagante. 

 

 

                        CONCLUSÃO 

 

 

  O parecer do Controle Interno é na esteira do parecer jurídico, com destaque para o 

valor que se enquadra no limite da lei para dispensa de licitação. 

  É o parecer do Controle Interno  

 

                       Óbidos-PA; 15 de março de 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Érica Guimarães Farias 

Controle Interno 

Decreto nº012/2021 

 
Para a aquisição de compras e serviços que não sejam de obras ou de engenharia, a dispensa de licitação 
possui o limite de até R$ 17.600,00 (dezessete mil e seiscentos reais).Lei 14.065/2020. 
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