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PARECER DE REGULARIDADE DO CONIROLE INIERNO

"DIsPÔE soBRE LICITAÇÃo PoR DISPENSA DE LICITAÇÀo N"

03l/2022',. PROCESSO ADM N|SÍRTTVO Nô 356i2022tpMO.

PotrÍcio Moro Modo Tourõo, responsóvel pelo Controle lnterno do
l',/unicípio de Obidos, nomeodo nos termos de Decreto no 613/2022, decloro, poro
os devidos fins, junÍo oo Tribunol de Contos dos Municípios do Estodo do poro, nos
termos do §1". do ort. I l. do RESOTUçÃO No. I l.535/IcM, de 0l de jutho de 2014,
clue onoliscL-., o Processo Administrotivo No356/2O22/pMO, proveniente do Dispenso
cJe Licitoçõo nc131 /2022, conforme oboixo melhor se especifico:

Discorrem os outos do processo lícitoiório no modolidode de dispenso
de licitoçõo. cujo objeto é o conÍrotoçôo de empreso poro execuçõo de serviço
cle monutençÕo e limpezo de centrol de or poro otendimento de demondo do
Secretorio Municipol de Educoçõo.

O processo iniciou por solicitoçôo do secretorio do posto, otrovés do
oficio n" 1943/2022-SEMED, estondo instruÍdo com justificotivo poro controtoçôo,
Oficio nol859 i2022/StMÉD, solicitoçôo de proposto de volor de conlroloçõo,
Demondo oo Secretorio, Decloroçôo de Disponibilidode Orçomentorio, ponorio
n"132/2O22-SEMEDIGS, de nomeoçôo dos fiscois de controto, plonitho de
pesquisos de preço, termo de referêncio com pon-
otuoçôes relevontes poro o procedimento e documentos constitutivos e de
Reguloridoce do empreso.

Despocho do prefeito tendo conhecimento e outorizondo os tromites
seguinte sem 23/0612022, Iendo outuoçõo pelo Comissõo Permonente de
Licitoçõo.

A nrinuto do conÍroto, Íoi encominhodo o procurodorio lurídico, sendo
exorodo porecer n" 141 /2022, opinondo pelo efetivoçõo do controtoÇõo.

Desto formo. compreende-se que o dispenso de llcitoÇõo poderó ser
reolizodo desde que o hipótese de cc,ntroioçÕo de bens ou serviços estejom
previomente expressos nos incisos do ortigo 75 do novo lei de licitoções, situoçõo
em que é dispensóvel o deflogroçõo de processo odminisÍroiivo licitoioric. o que
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simpliÍico demosiodomenÍe o otuoçõo do odministroçdo, otimizondo seu
desempenho.

De tol missõo se incumbiu o recente Lei 14.133/2021 em seu or1.75, I

que ossim dispõe:
Art. 75. É dispensóvel o lícitoçdo: ll - poro controtoçõo que envo/vo
vo/ores Ínferiores o Rg 50.000,00 (cinquenlo mil reois). no coso de
outros serviços e compros;

Dispõe o Decreto 10.922 de 30112/2021, conforme o inciso ll do coput
clo ort. 75, que otuolizou os volores estobelecidos ocimo que o volor limiie poro
controtoçôo por dispenso de licitoçõo de R$ 50.000 (Cinquento Mil Reois) possoró
pqro R$ 54.020,41(Cinquento e Quoiro Mil, e Vinte reois e Quorento e Um
Centovos) .

Observo-se que o pÍesente processo foi outorizodo e justificodo pelo
outoridode competente, que consto oindo termo de referêncio, estimotivo de
despeso e comprovoÇôo de que o empreso JULISON LUIZ PINHEIRO DE CASTRO

opresentou proposto de preços com menor volor. quol sejo, de R$53.875,00
(Cinquento e Três Mil, Oitocentos e Setento e Cinco Reois), olém de ter
demonstrodo suo hobilitoçõo medionte o documenloçõo soliciÍodo, que o volor
do oquisiçôo encontro-se dentro dos limites legois, que hó disponibilidode e
compolibilidode orçomentório poro o controtoçõo e que o processo foi instruído
pelo CPL devidomente nomeodo, cumprindo, portonÍo. os exigêncios legois.

CONCIUSAO:

Em Observôncio, com bose nos disposiçôes normotivos pertinentes,
esto unidode monifesÍo-se "fovoróvel" pelo legolidode do processo odministrotivo
em onólise, pelo possibilidode do controtoçõo poro fornecimento dos objetos oro
vislumbrodos. poro otender os necessidodes do Secreiorio Municipol de
Educoçôo.

Reloiondo o Bostonte.

Obidos-PA; 04 de Julho de 2022.
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