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PARECER DE REGULARIDADE DO CONTROLE INTERNO  

“DISPÕE SOBRE PROCESSO DE LICITAÇÃO POR DISPENSA Nº 014/2021, 

LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.” 

 

                      Érica Guimarães Farias, responsável pelo Controle Interno do Município 

de Óbidos, nomeada nos termos de Decreto nº 012/2021, declara, para os devidos 

fins, junto ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, nos termos do 

§1º, do art. 11, da RESOLUÇÃO Nº. 11.535/TCM, de 01 de julho de 2014, que analisou 

o Processo Administrativo Nº054/2021/SEMA/PMO, proveniente da Dispensa de 

Licitação nº 014/2021, conforme abaixo melhor se especifica:  

 

      RELATÓRIO: 

 

   Tratam os autos do processo licitatório na modalidade Dispensa de 

licitação, cujo objeto é a locação de imóvel para funcionamento da sede da 

Secretaria Municipal de Meio Ambiente, localizado na Avenida Dom Floriano nº 777, 

bairro Lourdes, Cep;68.250-000, Óbidos-PARÁ. 

  O processo inicia-se por solicitação da secretaria da pasta, através do 

oficio nº 0172/2021-SEMA, para o período de 12 (doze) meses. 

   Identifica-se o Termo de Referência contendo justificativa do pedido, 

portaria nº012/2021/SEMA, nomeando os fiscais do contrato, seguido de 

documentação da proprietária e do imóvel. 

O Laudo de Avaliação Locatícia, juntamente com registro fotográfico 

emitido pelo Engenheiro do Município Tarcísio Ribeiro Cativo, faz aparato da 

situação do prédio, e em uma das descrições foi relatado que o imóvel se encontra 

em bom estado, porem precisara passar por adaptações de ambiente para 

funcionamento da secretaria e retoques na pintura. 

                      Identifica-se também nos autos do referido processo pesquisa de 

preço, juntamente a dotação orçamentaria. 

  Em 28.05.2021, o Prefeito Municipal e.e, deu-se despacho, autorizando 

a contratação por meio de Dispensa de Licitação. 

                      A autuação do processo pelo presidente da Comissão Permanente de 

Licitação deu-se no dia 31.05.2021.  

                      Submetido a análise jurídica, seguido com a minuta do contrato, foi 

exarado o parecer nº45/2021, pela legalidade do processo, no dia 02.06.2021. 

  É o bastante a relatar. 
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     FUNDAMENTAÇÃO: 

  

Verifica-se que o município objetiva a realização da contratação para 

locação de imóvel para funcionamento da sede da Secretaria Municipal de Meio 

Ambiente por meio de Dispensa de Licitação. Em sentido similar, preconiza o inciso 

X, do artigo 24, da Lei nº8.666/93: 

                                                      Art. 24. É dispensável a licitação: 

X - Para a compra ou locação de imóvel destinado ao atendimento das 
finalidades precípuas da administração, cujas necessidades de 

instalação e localização condicionem a sua escolha, desde que o preço 

seja compatível com o valor de mercado, segundo avaliação prévia. 

 

A Lei 8.666/93, precisamente, no art. 24, determina possibilidades 

limitadas por meio de qual propicia a dispensa de licitação. Considerando que as 

imprescindíveis são concernentes às aquisições de baixo custo, situações 

emergências e calamidades públicas, e à compra ou locação de imóvel destinado 

ao atendimento das finalidades precípuas da administração. 

Sem embargo, o pedido se justifica pela necessidade que se 

desenvolvem os trabalhos de atendimento ao público, tendo em vista que o 

município não dispõe de um prédio próprio que atenda a essas demandas. 

  Nesse passo na esteira do parecer da Procuradoria, opino 

favoravelmente a legalidade dos atos processuais praticados nos autos do presente 

processo. 

  Considerando a legislação que regulamenta o assunto em tela, com 

base insculpidas pela lei nº 8.666/93 e demais instrumentos legais correlatos, o 

processo encontra-se revestido de todas as formalidades legais. 

  

                                  CONCLUSÃO: 

 

  Com essas considerações e igualmente acompanhando o parecer 

jurídico, opino favoravelmente a contratação sobre a qual versa o presente 

processo, prosseguindo-se no feito na forma da lei.  

                    É o parecer do Controle Interno. 

 

                    Óbidos-PA; 08 de junho de 2021. 

 

 

Érica Guimarães Farias 

Controle Interno 

Decreto nº012/2021 
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