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PARECER DE REGULARIDADE DO CONTROLE INTERNO  

“DISPÕE SOBRE LICITAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DE Nº 005/2021, PARA 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GESTÃO PÚBLICA PARA 

PRESTAR SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA PARA 

IMPLEMENTAÇÃO DA NOVA ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL 

DESENVOLVIDA PARA PREFEITURA DE ÓBIDOS/PA E SUAS SECRETARIAS. 

 

                      Érica Guimarães Farias, responsável pelo Controle Interno do Município de 

Óbidos, nomeada 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 Nº053/2021/GAB/PMO, proveniente do Processo Licitatório – Inexigibilidade 

de licitação nº005/2021, conforme abaixo melhor se especifica:  

RELATÓRIO: 

   Tratam os autos de processo de licitação na modalidade de inexigibilidade, 

cujo objeto contratação de empresa especializada em gestão pública para prestar 

serviços de consultoria e assessoria técnica para implementação da nova Organização 

Administrativa Municipal desenvolvida para a Prefeitura de Óbidos/PA e suas Secretarias 

Municipais, em especial a estrutura do escritório de representação-Belém, 

especificamente aos setores: Termo e Pesquisa Referencial, Licitações e Contratos 

(processos eletrônicos), objetivando o desenvolvimento de planejamento estratégico, 

padronização das rotinas, treinamento dos servidores, acompanhamento e gestão das 

atividades, em atenção aos requisitos e diretrizes legais da Administração Pública, sobre 

tudo a nova Lei de Licitações – Lei Federal nº14.133/21. 

  O processo iniciou em 19.05.2021, por solicitação do Prefeito Municipal, 

acerca de atender o anseio da atual gestão municipal, cujo perfil organizacional 

racionaliza a composição das Secretarias, com consequente enxugamento e 

modernização da máquina pública através da formatação de estruturas administrativas 

autossuficientes e integradas pelas áreas meio(administração/gestão) e fim (serviço 

públicos). 

   A proposta apresentada dia 18.05.2021 para prestação de serviços técnicos 

de consultoria em gestão pública, juntamente as especificações técnicas dos serviços, 

justificativa da contratação, escolha do fornecedor e do preço da contratação e Termo 

de Referência para contratação de serviços técnicos especializados no valor de 

R$12.000,00 (doze mil reais) mensais. A proposta seguiu com os documentos referentes a 

regularidade da proponente para contratação pública. 

  Declaração de reserva orçamentaria, despacho do Exmo. Prefeito Municipal 

determinando a autuação e demais procedimentos alusivos ao processo licitatório. 

  Relatado o bastante. 
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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 para implementação da 

nova Organização Administrativa Municipal com vistas a modernização da máquina 

administrativa municipal, no valor mensal proposto de R$ 12.000,00, com valor global de 

R$ 144.000,00, com um prazo de 12 meses para execução de serviços. 

A modalidade nos autos é uma contratação direta sem a concretização de 

certame licitatório, como esclarece o art. 25 da Lei nº8.666/93. 

Art. 25. É inexigível a licitação quando houver inviabilidade 

de competição, em especial: 

II - para a contratação de serviços técnicos enumerados no 

art. 13 desta Lei, de natureza singular, com profissionais ou 

empresas de notória especialização, vedada a 

inexigibilidade para serviços de publicidade e divulgação; 

§ 1º Considera-se de notória especialização o profissional ou 

empresa cujo conceito no campo de sua especialidade, 

decorrente de desempenho anterior, estudos, experiências, 

publicações, organização, aparelhamento, equipe técnica, 

ou de outros requisitos relacionados com suas atividades, 

permita inferir que o seu trabalho é essencial e 

indiscutivelmente o mais adequado à plena satisfação do 

objeto do contrato. 

   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.      

CONCLUSÃO: 

              Por fim, com essas considerações e igualmente acompanho o parecer 

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

prosseguindo-se no feito até a homologação, contratação e publicação na forma da lei.  

   É o parecer do Controle Interno. 

             Óbidos-PA; 06 de julho de 2021. 

 

 

Érica Guimarães Farias 

Controle Interno 

Decreto nº012/2021 
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