
PREFEITURA MLINICIPAL DE OBIDOS
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,,DISPÕE SOBRE DISPENSA DE LICITAÇÃ O N' 025/2022/SEMSA
PROCESSO ADMTNTSTRATtVO Na 29 5/20221p MO"

Potrício Moro Modo Tourôo, responsóvel pelo Controle lnterno do
Município de Obidos, nomeodo nos termos de Decreto n" 613/2021 , decloro. poro
os devidos fins,.junto oo Tribunol de Contos dos Municípios do Estodo do poró, nos
termos do §I., do orl. tl, da RESOIUÇÃO N". n.S3S/TCM, de 0I de julho de 2014,
que onolisou o Processo Administrotivo No 295/2O22/PMO, proveniente do Processo
de Dispenso de licitoçõo de no025/2022lGABINETE DO PREFEITO, conforme oboixo
melhor se especifico:

Trotom os outos do processo licitotório no modolidode de dispenso de
licitoçôo, controtoçôo de locoçõo de imóvel, situodo no ovenido Prefeiio Nelson
Souzo, S/N, Boirro Cidode Novo, Óbidos-PA, poro instoloçÕo do sede do Coso do
À4ulher no Município de Obidos-PA.

O processo inicio-se por solicitoçõo Chefe de Gobinete do PrefeiÍo,
otrovés do oficio no 101 /2022/SEC/GAB, subsequente o relotório de cotoçõo
juniomente o justificotivo poro o controloçõo, rozõo do escolho do prestodor de
serviço e volor do controtoçõo. termo de referêncio, termo de reservo
orçomentório, portorio de designoçõo dos fiscois de controto, documentos
consÍiiutivos e de reguloridode fiscois.

Houve despocho do Prefeiio Municipol, outorizondo o oberturo do
procedimento e demois procedimentos e ouiuoçõo pelo Comissõo de LiciloçÕo
em 1O/06/2022.

Prosseguindo o feito, houve o encominhomento dos oufos poro o
procurodorio jurídico com o minuto do controio, onde emiiiu-se porecer no 094-
A/2O22-P JMO, deferindo legolidode do processo de dispenso de liciioçÕo.

Éobostonteorelotor.

TUNDAMENTACÃO:

Versom os presentes outos sobre o controloçôo de serviço de locoçõo
de ímóvel, poro instoloçÕo do sede do coso do mulher do município de Obidos-PA.
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NJUZ-

PARECER DE REGUTARIDADE DO CONTROTE INTERNO

RETATORIO:



PREFEITURA MUNICIPAL DE OBIDOS
CONTROLA DORIA DO MI.JNICiPIO

E-mail : controleintemo.obs,a)gmâil.mm

Dispenso de liciÍoçõo é o possibilidode de celebroÇõo direto de
controto entre o Adminisiroçõo e o porticulor, nos cosos estobelecidos no ort. 24 do
Lei n'. B.óóól93.

Vole ressoltor, que o processo de dispenso de licitoçõo nõo exige o
cumprimento de etopos formois, imprescindíveis no regro gerol o um processo de
licitoçôo, entretonto, deve obediêncio oos princípios do legolidode,
impessoolidode, morolidode, iguoldode, publicidode e probidode odministroiivo,
imposios à AdminisÍroçõo Público.

No presente coso, o controÍoçõo por dispenso de licitoçõo encontro
omporo legol no ori. 24, inciso X, do Lei no.8.666/93:

Desso formo, verifico-se que o processo odminisirotivo estó
formolmente em ordem; hó Íermo de referêncio com descriçõo do objeto.
justificotivo e documentos essenciois poro o devido conirotoçõo.

Com essos Consideroções, esto Unidode de Controle Interno moniÍesto-
se fovoróvel pelo legolidode do controÍoçõo nos termos propostos, dispenso de
licitoçôo conforme Íundomento suprocitodo.

E o porecer do Controle lnterno

Obidos-PA; 20 de Junho de 2022.
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Decrcto no6l3/2021
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Ad,. 24. É dispensóvel o liciloçõo:
(...t

X - poro o compro ou /ocoÇÕo de imovel desrinodo oo olendimento
dos finolidodes precípuos do odminístroçAo, cu./os necessidodes de
ínslobÇAo e bcolizoÇõo condicíonem o suo escolho, desde que o
preço sejo compotível com o volor de mercodo, segundo ovolioÇoo
prévio; (...)

coNcrusÃo:


