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ESTADO DO PARA

MUNICíPO DE SANTA IZABEL DO PARÁ

PARECER No 2022.05 .20.:§A2

EMENTA: Processo Administrativo no

111712022. Dispensa de Licitação no

2022.05.19.002. Objeto: Contratação de

empresa espeeialiaada na prestagâo de eerviço

de monitoramento e rastreamento veicular. SMS.

I . DOS FATOS:

Chegou a esta Coordenadoria de Controle tntemo, o Processo Administrativo no 111Z1ZO2Z,

que deu origem ao Processo de Dispensa de Licitaçâo no 2022.05.19.002, encaminhado
pela Secretaria Municipal de Saúde de Santa lzabel do Pará, para análise e parecer de

regularidade do processo cujo objeto é a contrataçâo de empresa especializada na
prestação de serviço de monitoramento e rastreamento veicular, para ser utilizado na frota
de veículos da Secretaria Municipalde Saúdê, por um período de 06 (seis) meses (conforme

Termo de. Referência).

Em justificativa, o Órgão soticitante destaca entre as justificativas, o art. 26, parágrafo único,
I, ll e ll! da Leino 8.666/93, no que conceme a dispensa de licitação.

O processo chegou devidamente instruído, tendo o Órgão solicitante, justificado maior
controle na gestão da frota da Secretaria Municipal de Saúde, prevenindo roubos ou danos
ao bem público, o controle de violação de percurso pré-definido, etc..

II . DO CONTROLE INTERNO:

O Gsntrole {nterns do Munioípio de §anta {'zebel do Parái em eonforrnidade eorn o previrsto

no art. 74,11 da Constituiçâo da República e Resolução no 11 .4lOtTCM de 25 de fevereiro de
2014, desenvolve atividades de analise e avaliação, de possível contratação direta por meio

de dispensa, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente
'd'o Município de Santa lzabel do Fará, attrando principalrnentre na fiscalização contáffi,
financeira, orçamentária e patrimonial, no tocante a legalidade, economicidade, moralidade

à êÍiôiêhcià nà àilrniài§tiàçaÕ ilô§ iêôuisôà à bêàb púbtiôô§.

u - DA FUNDAMENTAÇÃO:
RAIMUNDA MARIA Assinado de forma

lifl â,"?:,,.;;;,,, ilff 5ji'!B;ffi ,
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de 14.47.2010.

A§ fiÓiltllâ§ gêrâÍs quê Ulzétl1 rêspéito it lióitlâ'çãô ê cofitratós edrninistrátivós, êstãó cónüdãs

na Lei no 8.666/93, bem corno na eonstituição Federal que consagra os princípios .gerais

como a legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.

A Constituição Federal estabelece como regra a obrigatoriedade de licitação, entretanto, em

algumas situaçÔes previamente estabelecidas pela legislação, a regra de licitar cede espaço

ao princípio da economicidade ou outras razões que revelam nítido interesse público em

casos em que a licitação é dispensada ou considerada inexigível.

Dentre as hipóteses previstas no art. 24 da mencionada Lei, destaca-se a dispensa em

ià2áÓ dê êiiie'i§êiiciâ ê êm 'fá2ãó dô Vàlôr. A Ui§pêhSá pór "êinêf§êiiêià", éhêÕnüã-sê

respaldada no seu custo temporal, uma vez quê a demora no entendimento de algumas

situações podem acanetar danos ineversíveis para a sociedade e para o Estado, assim

como também está abaixo do limite para contratação em razáo do valor.

E indispensável lembrar, que o interesse público sempre deve estar presente nas dispensas

de licitação.

rv - DA FORMALTZAÇÃO DO PROCESSO

O processo está instruído com a apresentação de todos os documentos necessários, que

passamos a relacionar abaixo:

L Capa do Processo (boas práticas administrativas);

ll. Solicitação da Secretaria Municipalde Saúde;

lll. Termo de Referência;

lV. Justificativa da contrataçáo;

V. Pesquisa de Preço, Mapa Comparativo e Justificativa do Preço;

Vl. Declaração de Adequação Orçamentária e Financeira;

Vii. Ofícib n:ó O289 12Ú22-GABIS.MS/S|P ;

Vlll. Fora apresentado Extrato de Dotação Orçamentária pelo Setor de Orçamento deste

município, informando haver dotação orçamentária e disponibilidade financeira, 
^,.1_,::,_.*"Éfàüêri2à á rêgülâriõàOê ôê iêôui§Õ§ dê§tinàdÕ§ à ê§§ê tipÕ dê ôontrátãção. lttfff,,**o,ffinixnx*^
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lx. Dô"Cutttêllt-ó§ 'dê l1âbflttáçãO uã êtflpré§'á quê áprê§ênróu ft1"éfior própô§tâ;

X. Parecer Jurídico no 14412O22, opinando pela continuidade do processo, com as devidas

recomendaSes;

V. PARECER

§ob o ponto de vista técnico, a justiticativa apresenta«ia peia §ecretaria Municipai de §aürie,

deixa claro a necessidade de contratar o serviço que objetivou a abertura do presente

processo.

Por constarem atendidas as fases do processo e as recomendaçôes da Assessoria Jurídica,

este Órgão de Controle é pela regularidade do processo de licitaçâo para contratação

direta por meio de dispensa.

Reafirmo neste Parecer, que a conclusão do processo administrativo no 1117t2O22, que deu

origem ao Processo de Dispensa no 2022.05.19.002, é de inteira responsabilidade da

Comissão Permanente de licitaçâo.

É imprescindível ressaltar que as informaçôes acostadas aos autos são de inteira

responsabilidade e veracidade do Órgão solicitante e demais Órgâos envolvidos no

processo, que tem competência técnica para tal, do Controle lntemo, de acordo com a Lei

Municipal no 21112010, a função da fiscalizaçâo contábil, financeira, orçamentária e

patrimonial da administraçâo pública municipal.

É nosso parecer, salvo melhor entendimento.

Santa lzabel do Pará (PA), 20 de maio de 2022.

RATMUNDA MARrA Assinado de forma

;^;,^;:. dlgitai pói RAIMUNDA

liilii,àí'r, ro u*'r53 Iff [Ji:r,i'.ffi s,s j
Raimunda Maria Fanas de Almeida
Coordenadora do Controle lnterno
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