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PREFEITI.IRA TUUNICIPAL DE OBIDOS

CONTROLADORIA DO MUNICiPIO
E-mail: contr()leinlemo.obsr0gmail.com

PARIICTITT DE REGUI-ARIDADE DO CONTROLE INTERNO

"D SPÕE SOBRE INEXIGIB]LIDADE . N"OI5/2022,
A D MI N ISTRAÍIVO N" 623 I 2022"

PROCESSO

Potrício Moro Modo Tourõo, responsóvel pêlo Controle lnterno do t_

Município de Obidos, nomeodo nos termos de Decreto no 6\312021, decloro, poro
os devidos fins, junto oo Tribunol de Contos dos MunicÍpios do Estodo do Poró, nos
iermos do § lo. do ort. I t, do RESOLUÇÃO No. I I.53S/TCM, de 0t de jutho de 20t4,
que onolisou o Processo Adminislrolivo No 623/2022/SEMSA/PMO, proveniente do
Processo Licitoiório - lnexigibilidode de LicitoçAo no015/2022, conforme oboixo
r, relhor se especifico:

RETATóRtO:

Discorre os outos do processo licitotório poro controtoçõo de empreso
poro prestoçÕo de serviço técnico no óreo odministrotivo finonceiro e
lrlonejomento gerol, visondo o eloboroçõo de projetos diversos direcionodos o
iodos os unidodes odministrotivos com o finolidode de coptoçÕo de recursos junlo
oo SICONV, bem como no ônrbito finonceiro no controle e regulorizoçÕo do
CAUC, tributório, previdenciorio e SIAF.

O processo teve início por solicitoÇÕo do secretório do posto, olrovés
dc oficio n"539 /2O22-SÉMPOF, instruindo-se o pedido com justificotivo poro o
conlrotoçôo, portorio n"04312022 de nomeoçôo dos fiscois de conlrolo,
cl.:cloroçÕo de disponibilidode orçomentorio, termo de referêncio, plono de
trobolho do empreso PANOSSO ME, juntomente o documentos à quol o empreso
esto hobilitodo o oferecer o serviço, ocrescido com documentos constitutivos e de
reguloridode vigoronte e oteslodos de copocidode técnico.

Tronscorre despocho do Gestor Municipol determinondo os

procerlimenlos olusivos oo processo licitolório em 2310912022 e outuoçÕo pelo
presidente do CPL.

Em onólise, encontro-se o minuÍo do controlo encominhodo poro o
Procurodorio Jurídico Municipol poro monifestoçõo. ocorre porecer no32312022,
pelo licitude e oplicobilidode do modolidode licitotorio.

É o relotório do processo.

A inexigibilidode de liciioçôo é ulilizodo em cosos que houver
inviobilidode Ce competiçÕo trotondo-se de oto vinculodo em que o
odminrstroçôo nôo tem oulro escolho, senõo controtor, ocosiõo que o lei de
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licitoçÕes esiobeleceu hipóteses legois em rol exemplificoÍivo, como podemos
observor no letro do lei, oo estobelecer o termo: "em especiol", com poslerior
opresentoçõo de três hipóteses.

Possondo oo estudo do fundomentoçÕo legol do inexigibilidode de
licitoçõo, previsto no ortigo 25, inciso ll, do lei federol no8.666193, nos deporomos
com o seguinle determinoçÕo:

Ad. 25. É inexigível o licitoçÕo quondo houver inviobilidode de
competiÇÕo. em especiol:

ll - poío o conlroloçôo de serviços técnicos enumerodos nô
ort. l3 desto Lei, de nolurezo singulor, com profissionois ou
empresos de notório especiolizoçÕo, vedodo o inexigibilidocle
poro serviços de publicidode e divulgoÇõo;

Ademois o lei foz remissôo oo ortigo 13 onde estôo mencionodos
vórios desses serviÇos, como poreceres. ossessorios ou consultorios técnicos e
ouditorios finonceiros ou tributórios etc. Neste sentido, entendemos que oÍ estôo
inciuídos os ossessorios e consullorios técnicos jurídicos.

No coso dos outos, estomos dionte de consulto sobre o possibilidode
cle controtoçÕo do prestoçôo de serviço técnico no óreo odministrolivo
j;nr:nceiro e plonejomento gerol, visondo o eloboroÇôo de projelos diversos
,lirecionodos o todos os trnidodes odministrotivos com o finolldode de coploçoo
,:le recursos junlo oo SICONV, bem como no ômbilo finonceiro no controle e
,egulorizoçõo do CAUC, tributório, previdenciório e SIAF, ocosiôo que os premissos
(rpresentodos ocimo levom o concluir ser perfeitomenle possível o controloÇÕo
tJe tois serviços.

Todovio, o escolho deveró recoir sobre profissionol ou empreso
.rom hobilitoÇõo especÍfico, dotodo de estudos, experiêncios, publicoÇões,
,:tesempenho onlerior, oporelhomento, orgonizoçÕo, equipe técnico ou outros do
!ênero que oteste notório especiolizoçõo, bem como o serviço seio de nolurezo
i;ingulor, ou sejo, próprios do execulor e com grou de confiobilidode do profissionol
(-rrJ emoreso.
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Desto Formo, com essos consideroções, o porecer desto Unidode é
fovoróvel o controtoçõo por inexigibilidode, no formo encominhodo nos outos,
prosseguindo-se no feito oté o publicoçõo no formo do lei

É o porecer do Controle lnterno.

Obidos-Poró, 2? de seÍembro de 2022.
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Poiríclo MoÍo li[odo Tourõo
Coordenodoro Conlrole lnterno

Decreto n'ó13/2021
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