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PREFEITURA MUNICIPAL DE OBIDOS
CONTROLADORIA DO MLTNICíPIO

l-mail: controleintennr.ohsaOgmail.com

PARECER DE REGUI.ARIDADE DO CONIROTE INTERNO

,,DISPÕE SOBRE DISPENSA DE LICIIAÇÃ O N" 057/2022/SEMAD

PROCESSO ADMTNISTRAÍrvO N" 6ô812022/P MO.

Potrício Moro Modo Tourõo, responsóvel pelo Controle lnterno do
MunicÍpio de Obidos, nomeodo nos termos de Decreto no 61312021 , decloro, poro

os devidos fins, junlo oo Tribunol de Contos dos Municípios do Esiodo do Poró, nos

lermos do §lo, do ort. tl, do RESOIUÇÂo N". 1r.535/IC^,1, de 0l de iulho de 2014,

que onolisou o Processo Administrotivo N' 668120221PMO, proveniente do Processo

de Dispenso de licitoçÔo de n"057 12022ISEMAD, conforme oboixo melhor se

especifico:

Trotom os ouios do processo licitotorio no modolidode de dispenso de

licitoçõo, conlrotoçôo de locoçõo de um prédio locolizodo no Ruo Morcos

Rodrigues de Souzo, no I 15, Cenlro, Obidos-PA, com o finolidode de instoloçÕo e

funcionomento do PRocoN MUNICIPAL, vinculodo Ô Secretorio Municipol de

AdministroÇÕo e Desenvolvimento Humono.

Oprocessoinicio-seporsoliciÍoçÔodoSecretóriodoposto,otrovésdo
oÍicio no 46512o221sÉMAD, controtoçõo de locoçõo de um imóvel poro funcionor o
pRocoN Municipol, subsequente o termo de referêncio, Loudo de AvolioçÕo

Locotício no l3/2022-SEMPOF, Reloiório Foiogrofico, título nol20, portorio no1942, de

designoçõo dos Íiscois de controto, lermo de reservo orçomentorio, decloroçôo de

disponibilidode orçomenÍorio, documentos constitutivos e de reguloridode fiscol do

empreso.

De certo moneiro, ocorreu o despocho do Prefeito Municipol'

outorizondo o oberturo do procedimento em 1811012022 e demois procedimentos

e AutuoçÕo pelo Presidente do CPL/PMO.

Prosseguindo o feito, houve o encominhomento dos outos poro o
procurodorio iurídico com o minuto do controto, onde emitiu-se porecer

n 30912022-PJMO, Deferindo o legolidode do processo de dispenso de licitoçÕo.

ÉoBostonleoRelotor.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE OBIDOS
CONTROLADORIA DO ML]NICíPIO

E-mail : controleintemo.obsf(itgmail.com

Versom os presentes outos sobre o controloçÔo de serviço de locoçôo
de um prédio locolizodo no Ruo Morcos Rodrigues de Souzo, nol 15, Cenlro, Obidos-

PA, com o finolidode de instoloçõo e funcionomento do PROCON Municipol.

vinculodo à Secretorio Municipol de Administroçõo e Desenvolvimento Humono-

SEMAD.

Dispenso de licitoçõo é o possibilidode de celebroÇôo direio de

controto entre o Adminiskoçõo e o porticulor, nos cosos estobelecidos no ori. 24 do

Lei n". 8.66ó193.
vole ressoltor, que o processo de dispenso de liciioçÕo nôo 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 odministrotivo,

impostos o Administroçõo PÚblico.
No presente coso, o conirotoçôo por dispenso de liciioçõo encontro

omporo legol no ort.24, inciso X, do Lei no.8.666193:

An. 24. É dispensavel o licitoçõo:
(...)

x - poro o compro ou locoÇõo de imovel deslinodo oo oÍendimen'o

dos fino/idodes precípuos do odministroçõo, cu/'os necessidodes de

insloioÇÕo e locolizoÇõo condicíonem o suo esco/ho, desde que o

preço selo compotível com o volor de mercodo, segundo ovolioÇõo

prévío; (..)

Dessoformo,verifico-sequeoprocessoodministrotivoestó
Íormolmente em ordem; hó termo de referêncio com descriçõo do ob'ieto'

justificotivo e documentos essenciois poro o devido controtoçôo'

coNctus o:

Com essos Consideroções, esto Unidode de Controle lnierno monifesto-

se fovoróvel pelo legolidode dc controtoçôo nos termos propostos, dispenso de

licitoÇõo conÍorme Íundomenlo supromencionodo'

É o porecer do Controle lnterno.

Obidos-PA; 24 de Outubro de 2022'
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