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PREFEITURA MUNICIPAL DE OBIDOS
CONTROLADORIA DO MUNICíPIO

ll-mâil: controleintemo.obsr0gmail.com

PARECER DE REGUTARIDADE DO CONTROTE INTERNO

"D§PÕE sOBRE LrCrlAÇÀO POR DISPENSA DE tlClÍAÇÃO N'
050/2022". PROCESSO ADMINISTRTIVO No 6l ó/2022/PMO.

PotrÍcio Moro Modo Tourôo, responsóvel pelo Controle lnterno do
Município de Obidos, nomeodo nos termos de Decreto no 61312022, decloro, poro

os devidos fins, junto oo Tribunol de Contos dos Municípios do Estodo do Poró, nos

termos do §lo, do orl. ll, do RESoLUçÃO N". 11.535/TCM, de 0l deiulho de 2014,

que onolisou o Processo Administrotivo N'616/20221PMO, provenienie do Dispenso

de Liciloçõo n'05012022, conforme oboixo melhor se especiÍico:

RETATóR!O:

Discorre os outos do processo licitolorio no modolidode de dispenso

de licitoçÕo, cujo objeto é o controtoçÕo de empreso poro o fornecimento de

Grupo Gerodor Monofósico e Trifósico, poro otender o demondo do Secretorio

Municipol de Soneomento, Urbonismo e lnfroestruturo-SEURBI.

O processo iniciou olrovés do oficio no87 212O22-SÉUR B l, soliciloçõo de

pedido do secreiorio do posto, estondo instruído com quonlitotivo, lustificolivo
poro controtoçôo, portorio no 042/2022 de designoçõo dos fiscois de coniroto,

decloroçõo de disponibilidode orçomentorio, estudo técnico preliminor, termo de

referêncio com Pon-

otuoções relevontes sobre o procedimento, cotoções de preços e documenlos

constitutivos do empreso.
Despocho do prefeito tendo conhecimento e outorizondo os tromites

seguinte sem 22/09 /2022, Iendo outuoçÕo pelo comissõo Permonente de

LicitoçÕo.
A minuto do controto, foi enc

ominodo o procurodorio jurídico. sendo exorodo porecer no 316/2022, opinondo
pelo efeiivoçõo do controtoçõo.

Relotondo o bostonte.
FUNDAME NTACÃO:

Desto formo, compreende-se que o dispenso de liciloçôo poderó ser

reolizodo desde que o hipotese de controioçôo de bens ou serviços estejom

previomente expressos no inciso ll, do ortigo 75, do novo lei de licitoções, situoçôo

em que é dispensóvel o deflogroçõo de processo odministrotivo liciiotorio, o que
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simplifico demosiodomente o otuoÇõo do odministroçôo, otimizondo seu

desem penho.
De tol missôo se incumbiu o recente Lei 14.133/2021 em seu ort. 75, ll

que ossim dispõe:
An. 75. É drspensóvel o tícitoçdo: tl - poro controtoçdo que envo/vo
volores inferiores o R$ 50.000,00 (cinquento mil reoís), no coso de
oulros serviços e compros;

Dispõe o Decreio 10.922 de 3Ollr2/2021 , conforme o inciso ll do copui
do ort. 75, que otuolizou os volores estobelecidos ocimo que o volor limite poro

controtoçõo por dispenso de licitoçÕo de R$ 50.000 (Cinquento Mil Reois) possoró

poro R$ 54.02o,41(Cinquento e Quotro Mil, e Vinte reois e Quorento e Um

Centovos).
Destorte do presenie processo foi oulorizodo e justificodo pelo

outoridode compeiente, que consto oindo iermo de referêncio. estimotivo de

despeso e comprovoÇõo de que o empreso E MENDES & CIA LTDA opresentou
proposto de preços com menor volor, quol sejo, de R$40.900,00 (quorento mil e

novecentos reois), olém de ter demonstrodo suo hobilitoÇõo medionÍe o

documentoçõo solicitodo, que o volor do oquisiçÕo enconlro-se dentro dos limites

Iegois, que hó disponibilidode e compoiibilidode orçomentório poro o

controtoçdo e que o processo foi insiruído pelo CPL devidomente nomeodo,

çr r.nprindo, portonto, os exigêncios legois.

Em Observôncio, com bose nos disposições normoiivos pertinenles,

esto unidode monifesto-se "Íovoróvel" pelo legolidode do processo odministrotivo
em onólise, pelo possibilidode do conirotoçõo poro fornecimento dos objetos oro
vislumbrodos, poro otender os necessidodes do Secrelorio Municipol de
Soneomento. Urbonismo e lnfroestruturo-SEURBI.

Relolondo o Bostonte.

PATRICIA

MARÂ MoDA *'I #jl'*.
TOURAO:710
a979926A

PdlÍício Moto Modo Toutõo
Coordenodoro Controle lnlerno

Decreto n"61i /2021
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CONCLUSAO:

Óbidos-PA: 29 de setembro de 2022.


