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PARECER DE REGULARIDADE DO CONTROLE

ASSUNTO: PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 001/2018-
SMSP/PMC

Em atendimento à determinação contida no §1º, do art. 11, da

resolução nº 11.410/TCM de 25 de fevereiro de 2014, este Controle Interno

declara, para os devidos fins, junto ao Tribunal de Contas dos Municípios do

Estado do Pará, que analisou integralmente aos autos do Processo De

Inexigibilidade De Licitação Nº 001/2018-SMSP/PMC, REFERENTE A
AQUISIÇÃO DE ARMAS DE POTENCIAL OFENSIVO NÃO LETAL PARA
INFRAESTRUTURA DA GUARDA MUNICIPAL DE CURUÇÁ/PA, VISANDO
MELHORAR O ATENDIMENTO À POPULAÇÃO NA ÁREA DE SEGURANÇA
PUBLICA, GUARDA E VIGILÂNCIA DO PATRIMÔNIO PUBLICO, no valor

global adjudicado de R$ 21.437,48 (vinte e hum mil quatrocentos e trinta e sete

reais e quarenta e oito centavos).

Foi solicitada a contratação da empresa CONDOR S/A
INDÚSTRIA QUIMICA, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ/MF nº

30.092.431/0001-96, tomando por base na regras com base nas regras

insculpidas pela Lei n.º 8.666/93, em seus art. 25, I e Art. 26, II e III.

A presente aquisição DE ARMAS DE POTENCIAL OFENSIVO
NÃO LETAL PARA INFRAESTRUTURA DA GUARDA MUNICIPAL DE
CURUÇÁ/PA, VISANDO MELHORAR O ATENDIMENTO À POPULAÇÃO NA
ÁREA DE SEGURANÇA PUBLICA, GUARDA E VIGILÂNCIA DO
PATRIMÔNIO PUBLICO encontra-se harmônico ao que preconiza o Inciso I,

do Art. 25, da Lei 8.666/93, e legislações correlatas, que atestam a

inexigibilidade de licitação quando há inviabilidade de competição.
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Sobre isso, segue-se o entendimento do Doutor Renato

Geraldo Mendes, Autor das obras: Lei de Licitações e Contratos Anotada

(Curitiba: Zênite, 7. ed. 2009) e O regime jurídico da contratação pública

(Curitiba: Zênite, 2008):
A inviabilidade de competição ocorre quando não se pode assegurar
tratamento isonômico, porque, se for possível, a licitação deve ser
realizada, salvo se houver hipótese tipicamente de dispensa. E não
se consegue garantir mencionado tratamento, para os fins da
configuração da inexigibilidade, nas seguintes situações básicas: (a)
quando só existe um único fornecedor (exclusividade prevista no inc. I
do art. 25); (b) quando não se consegue escolher o futuro contratado
por critérios objetivos de julgamento (singularidade do objeto); (c)
quando não se consegue atender aos prazos definidos para o rito
formal da licitação; e, (d) quando a contratação visa a beneficiar todos
os potenciais interessados. Nos quatro casos indicados, não é viável
assegurar tratamento isonômico, que é o pressuposto da licitação,
por isso ela deve ser afastada. Ou seja, a licitação é inexigível. Com
efeito, no caso do inc. I do art. 25, não existe possibilidade de
competição, pois é impossível a disputa. E ela é impossível por
estarmos diante da exclusividade de fornecedor ou mesmo do
prestador, incluindo também o serviço no inc. I do art. 25. Assim, se
somente uma pessoa pode satisfazer a necessidade da
Administração, não há razão lógica para assegurar qualquer
igualdade, pela ausência real de disputa.

A hipótese descrita no inc. I do art. 25 é a única, entre as três, que dá
à palavra “competição” o sentido próprio de impossibilidade real de
disputa.

Desta forma de acordo com toda a documentação acostada

aos autos pode-se concluir que a empresa possui total exclusividade quanto a

distribuição dos produtos, assegurando assim os princípios jurídicos

fundamentais no molde licitatório da inexigibilidade pleiteada.

Percebe-se também que a realização dos trâmites licitatórios

para atestar a inexigibilidade de licitação ocorre em tempo hábil, evitando

assim compra sem licitação, fracionamento, e, consequentemente, a

ilegalidade do ato.

Por fim, com base nas regras insculpidas pela Lei n.º 8.666/93

e demais instrumentos legais correlatos, pelo que declara, ainda, que o referido

processo se encontra:
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(X) Revestido de todas as formalidades legais, nas fases de

habilitação, julgamento, publicidade e contratação, estando apto a gerar

despesas para a municipalidade;

( ) Revestido parcialmente das formalidades legais, nas fases

de habilitação, julgamento, publicidade e contratação, estando apto a gerar

despesas para a municipalidade, com as ressalvas enumeradas no parecer de

controle interno, encaminhado como anexo.

( ) Revestido de falhas de natureza grave, não estando apto a

gerar despesas para a municipalidade, conforme impropriedades ou

ilegalidades enumeradas no Parecer de Controle Interno, encaminhado como

anexo.

Declara, por fim, estar ciente de que as informações aqui

prestadas estão sujeitas à comprovação por todos os meios legais admitidos,

sob pena de crime de responsabilidade e comunicação ao Ministério Público

Estadual, para as providências de alçada.

Curuçá-Pa, 13 de setembro de 2018.

______________________________________
CARLOS EDUARDO FORMIGOSA PINHEIRO

Controlador Interno Municipal – Portaria 026/2017-GP
OAB/PA: 18.559

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUÇÁ

Praça Cel. Horácio, 70 – CNPJ. 05.171.939/0001-32 - fone/fax:(91) 722-1139.CEP:
68.750-00

Página 3 de 3

(X) Revestido de todas as formalidades legais, nas fases de

habilitação, julgamento, publicidade e contratação, estando apto a gerar

despesas para a municipalidade;

( ) Revestido parcialmente das formalidades legais, nas fases

de habilitação, julgamento, publicidade e contratação, estando apto a gerar

despesas para a municipalidade, com as ressalvas enumeradas no parecer de

controle interno, encaminhado como anexo.

( ) Revestido de falhas de natureza grave, não estando apto a

gerar despesas para a municipalidade, conforme impropriedades ou

ilegalidades enumeradas no Parecer de Controle Interno, encaminhado como

anexo.

Declara, por fim, estar ciente de que as informações aqui

prestadas estão sujeitas à comprovação por todos os meios legais admitidos,

sob pena de crime de responsabilidade e comunicação ao Ministério Público

Estadual, para as providências de alçada.

Curuçá-Pa, 13 de setembro de 2018.

______________________________________
CARLOS EDUARDO FORMIGOSA PINHEIRO

Controlador Interno Municipal – Portaria 026/2017-GP
OAB/PA: 18.559

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUÇÁ

Praça Cel. Horácio, 70 – CNPJ. 05.171.939/0001-32 - fone/fax:(91) 722-1139.CEP:
68.750-00

Página 3 de 3

(X) Revestido de todas as formalidades legais, nas fases de

habilitação, julgamento, publicidade e contratação, estando apto a gerar

despesas para a municipalidade;

( ) Revestido parcialmente das formalidades legais, nas fases

de habilitação, julgamento, publicidade e contratação, estando apto a gerar

despesas para a municipalidade, com as ressalvas enumeradas no parecer de

controle interno, encaminhado como anexo.

( ) Revestido de falhas de natureza grave, não estando apto a

gerar despesas para a municipalidade, conforme impropriedades ou

ilegalidades enumeradas no Parecer de Controle Interno, encaminhado como

anexo.

Declara, por fim, estar ciente de que as informações aqui

prestadas estão sujeitas à comprovação por todos os meios legais admitidos,

sob pena de crime de responsabilidade e comunicação ao Ministério Público

Estadual, para as providências de alçada.

Curuçá-Pa, 13 de setembro de 2018.

______________________________________
CARLOS EDUARDO FORMIGOSA PINHEIRO

Controlador Interno Municipal – Portaria 026/2017-GP
OAB/PA: 18.559


		2018-09-13T10:07:33-0300
	CARLOS EDUARDO FORMIGOSA PINHEIRO




