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PREFEITURA MLINICIPAL DE OBIDOS
CONTROLADORIA DO MUNICíPIO

ll-mail: controleintemo.obs@gmail.com

PARECER DE REGUTAR!DADE DO CONIROTE INIERNO

"DtsPÔE SOSRE DTSPENSA DE UC|ÍAÇÀ O N. O21/2022, PROCESSO
ADMNTSTRATTVO No 272/2022/pMO. "

Potrício Moro Modo Tourôo, responsovel pelo Controle lnterno do
Município de Obidos, nomeodo nos termos de DecreÍo n 613/2021 , decloro, poro
os devidos fins, junto oo Tribunol de contos dos Municípios do Estodo do poró, nos
lerrnos do §t.. do ort. n, do RESOLUçÃO N1 ,,.S3SIICM, de 0t de jutho de 20t4,
que onolisou o Processo Adminiskotivo No 272/CpLlpMO, provenienle do processo -
Dispenso de licitoçÕo de no 021 12022, conforme oboixo melhor se especifico:

RELAT ónro:

Trotom os outos do processo licitotório no modolidode de dispenso de
licituçôo, cujo o objeto é o locoçôo de imóvel situodo no trovesso quotro, no2'l Z,

boirro Perpetuo Socono, Obidos-Po, com o finolidode de instoloçÕo e
ft,.trrcionomenlo do Núcleo de conveniêncio vinculodo oo centro de Referêncio de
Assistêncio Sociol-CRAS (Sonio Terelnho).

O processo inicio-se por solicitoçôo do Secretório do posto, otrovés do
oficio no 27612022/SEMDES, juntomente o justificoiivo, termo de reÍerêncio, lermo de
resêryo orçomentório, portorio de designoçõo dos fiscois de controio, plono de
oçôo poro co-Íinonciomento do governo federol, loudo de ovolioçÕo prediol
k>cqtório emitido pelo Engenheiro responsóvel e documentoçôo do imóvel e oe
seu proprietório.

Houve despocho do Prefeilo Municipol, outorizondo o oberturo oo
procedimento e demois procedimentos olusivos e outuoçõo pelo Comissôo cie
Licitoçõo em 12105 12022.

Prosseguindo o feito. houve o encominhomento dos outos poro o
procurodorio jurídico com o minuto do controto, onde emitiu-se porecer no

096/2022, deferindo do dispenso de llcitoçõo.

Éobostonteoreloior.

EUiIDAMENTACÃO:

Versom os presentes ouios sobre o locoçôo de imóvel destinodo «t

instoloçõo e Íuncionomento do núcleo vinculodo oo Centro de ReÍerêncio de
Assistêncio Sociol-CRAS.
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Dispenso de licitoçõo é o possibilidode de celebroçôo direio de
controto entre o Administroçõo e o porticulor, nos cosos estobelecidos no ori. 24 cjo
Lei no. B.óó6193.

Vole ressollor, que o processo de dispenso de licitoçôo nôo exige o
cumprimento de etopos formois, imprescindíveis no regro gerol o um processo de
licitoçõo, entretonio, deve obediêncio oos princípios do legolidode,
impessoolidode, morolidode, iguoldode, publicidode e probidode odministrolivo,
impostos ô Adminiskoçõo público.

No presente coso, o controtoçõo por dispenso de licitoçôo encontro
oÍr,poro legol no ort. 24, inciso X, do Lei no.8.666/93:

ert. Zl. É dispensóvet o licitoÇõo:
( ...)

X - poro o compro ou locoÇõo de ímóvel desÍinodo oo olendimer,to
dos finol,dodes precrpuos do adminbtroÇõo, culbs necessidodes de
insÍo/oçôo e locolizoÇõo condicionern o suo esco/ho, desde que o
preço sel'o compolível com o volor de mercodo, segundo ovolioÇoo
prévio: 1...)

Desso formo, verifico-se que o processo odministrotivo es1ó
formolmente em ordem; hó termo de referêncio com descriçõo do objelo,
justificotivo e Loudo de Avolioçõo Locotício emitido pelo Engenheiro Responsóvel
pelo Loudo, documentos do proprietório e do imóvel, bem como doloçÕo
orÇomentório previsto.

Com essos Consideroções, esio Unidode de Controle lnterno OpINA
pelo legolidode do controtoçôo nos lermos propostos, dispenso de licitoçôo
conforme fundomento suprocitodo.

É o porecer do Controle Interno

Obidos-PA; I Z de moio de 2022.
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Polrícío Moro Modo Tourõo
Co orde n ad oro C ont rol e I nl erno

Decreto n"613/2021
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CONCLUSÃO:


