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PARECER DE REGULARIDADE DO CONTROLE INTERNO  

“DISPÕE SOBRE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2021, 

SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE LEVANTAMENTO 

LANIALTIMÉTRICO E TOPOGRÁFICO.” 

 

                      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 Nº 167/A/2021/CPL/PMO, proveniente da– 

Dispensa de Licitação nº001/2021, conforme abaixo melhor se especifica:  

 

RELATÓRIO FUNDAMENTAÇÃO: 

 

Trata-se de procedimento administrativo instaurado que visa à 

contratação de serviço Técnico Especializados de levantamento planialtimétrico e 

topográfico, em atendimento a demandas da Secretaria Municipal de 

Saneamento, Urbanismo e Infraestrutura. 

Constam dos presentes autos a solicitação através de oficio 

nº590/2021-SEURBI, justificativa da contratação, da escolha do fornecedor e do 

valor da contratação, Termo de Referência com especificações do objeto da 

presente dispensa, Declaração orçamentaria, Pesquisa de Preço, portaria de 

designação dos fiscais e documentações profissionais e pessoais do contratado. 

Despacho do Prefeito Municipal em 03.09.2021, autorizando a 

abertura e os procedimentos seguintes. Sendo autuado o processo em 08.09.2021, 

pelo presidente da CPL. 

Submetido os autos com a minuta elaborada, a procuradoria jurídica 

se manifestou através do parecer nº79/2021. 

A matéria é trazida a apreciação da Controladoria com obediência 

ao preceito legal do art. 72, da recente Lei de Licitação e Contratos 

administrativos (Lei 14.133/2021). 

  A dispensa de licitação, no presente caso, foi fundamentada no art. 

75, inc. II, da Lei 14.133 de 2021, nova Lei de Licitações, que assim dispõe: 

II – para contratação que envolva valores inferiores a R$ 

50.000,00 (cinquenta mil reais), no caso de outros serviços e 

compra; 

                         O valor do objeto, da presente contratação, está estimado em R$ 

20.000,00(vinte mil reais), neste sentido, constata-se que o valor do objeto está 

dentro dos limites impostos pela legislação pertinente, em especial mais recente. 
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CONCLUSÃO: 

A celebração da contratação está dentro da legalidade, pelo que a 

UCI – Unidade de Controle Interno Parecer é favorável, prosseguindo-se no feito 

na forma da lei. 

  É o parecer do Controle Interno. 

                      Óbidos-PA; 19 de outubro de 2021. 

 

 

 

Érica Guimarães Farias 

Controle Interno 

Decreto nº012/2021 
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