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PARECER DE REGULARIDADE DO CONTROLE INTERNO  

“DISPÕE SOBRE LICITAÇÃO POR DISPENSA DO PROCESSO Nº 

003/2021/SEMSA/PMO, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE RECARGA DE CILINDRO DE 

OXIGÊNIO MEDICINAL”. 

 

                      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 003/2021/SEMSA/PMO, proveniente do Processo 

Licitatório – dispensa de licitação de nº003/2021/SEMSA, conforme abaixo melhor se 

especifica:  

 

RELATÓRIO: 

 

   Analisando os autos do processo licitatório na modalidade de dispensa 

de licitação, para fornecer recarga de cilindros de oxigênio medicinal, que serão 

utilizados no enfrentamento da pandemia do novo Coronavírus (COVID-19), em 

atendimento às demandas de pacientes atendidos pelos serviços da referida 

Secretaria. 

  O processo inicia-se por solicitação da Secretária de Saúde, para o 

período de 06 (seis) meses, tendo como justificativa o aumento dos casos de 

infecção e reinfeção do novo Coronavírus (COVID-19). 

   Identifica-se o termo de referência, junto ao termo de reserva 

orçamentaria e portaria dos fiscais designados, todos devidamente assinados pela 

responsável da pasta datada em 01.02.2021. 

                      Foram apresentadas 3 (três) propostas de preços pelas empresas: 

OESTE COMERCIO DE GASES DERIVADOS DO AR EIRELI, LOG COMERCIO DE GASES 

DERIVADOS DO AR LTDA-EPP e MULTIGAS LTDA, datadas dos dias 12,13 e 15 de 

janeiro de 2021, seguido com documentação de habilitação. 

  Despacho Gestor Municipal, autorizando o prosseguimento dos autos 

está no dia 04.02.2021 e autuação pelo presidente da licitação do dia 08.02.2021. 

                     Prosseguindo o feito, sendo encaminhado para a procuradoria jurídica, 

onde emitiu-se o parecer nº 008-A/2021, opinando pela utilização do procedimento 

pertinente a dispensa de licitação. 

  É o bastante a relatar. 



 

 

 

 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÓBIDOS 

CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO  
E-mail: controleinterno.obs@gmail.com 

Rua Deputado Raimundo Chaves, 338 – Centro, 
CEP: 68.250-000 – Fone: (93) 3547-3044 

 

 

FUNDAMENTAÇÃO: 

Verifica-se que o município objetiva a realização da contratação por 

meio de Dispensa de Licitação. Cabe informar que a Lei 8.666/93, precisamente, no 

art. 24, inciso IV, esclarece: 

Art. 24. É dispensável a licitação: 

IV - nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada 
urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer 
a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou 
particulares, e somente para os bens necessários ao atendimento da situação 
emergencial ou calamitosa e para as parcelas de obras e serviços que possam ser 
concluídas no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos e 
ininterruptos, contados da ocorrência da emergência ou calamidade, vedada a 
prorrogação dos respectivos contratos;  

 

  Desta forma, o objeto da licitação atende completamente as medidas 

urgentes de efetivação das ações de saúde que não podem para por falta de 

cilindros de oxigênio e por se tratar de urgência relacionada à saúde pública, com 

destaque especial para a prorrogação do estado de calamidade no âmbito do 

Município de Óbidos, nos termos do Decreto nº 045/2021 de janeiro de 2021. 

  Considerando a legislação que regulamenta o assunto em tela, com 

base insculpidas pela lei nº 8.666/93 e demais instrumentos legais correlatos, o 

processo encontra-se revestido de todas as formalidades legais.  

CONCLUSÃO: 

 

  Com essas considerações e igualmente acompanhando o parecer 

jurídico, opino favoravelmente a contratação sobre a qual versa o presente 

processo, prosseguindo-se no feito na forma da lei.  

                     É o parecer do Controle Interno  

 

                     Óbidos-PA; 19 de fevereiro de 2021. 

 

 

 

 

Érica Guimarães Farias 

Controle Interno 

Decreto nº012/2021 
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