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PARECER DE REGULARIDADE DO CONTROLE INTERNO  

“DISPÕE SOBRE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 015/2021/SEURBI, DA PREFEITURA 

MUNICIPAL DE ÓBIDOS, PARA LOCAÇÃO DE ÁREA E EXTRAÇÃPO DE MATERIAL 

TIPO PIÇARRA PARA RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS.” 

 

                      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 Nº 059/2021/SEURBI/PMO, proveniente da– 

Dispensa de Licitação nº015/2021, conforme abaixo melhor se especifica:  

 

RELATÓRIO E FUNDAMENTAÇÃO: 

 

A Prefeitura Municipal de Óbidos através da SEURBI, solicitou a 

deflagração de processo licitatório para locação de imóvel para atender as 

necessidades da PMO/SEURBI no que concerne a extração de piçarra. 

 Através do oficio próprio datado de 26.05.2021 foi feita a solicitação 

da contratação referida; sendo o processo instruído o pedido com termo de 

referência: justificativa; base legal; justificativa de preços; portaria de fiscais;  

decreto da ordenadora; reserva orçamentária; laudo da área; decretos nº 

191/2021 (decreta situação de emergência por enxurradas); Decreto nº 3532021 

(decreta emergência por inundação); Decreto nº 024/2021 (combate 

CORONAVIRUS); E Decreto 045 de 14.01.2021 (prorrogação do estado de 

calamidade); e, por fim pesquisa de preços. 

Documentação de licença de operação; certidões da empresa; 

licenças; certidões do poder judiciário; Alvará; contrato social; FGTS; Receita 

Federal; Receita Estadual; negativo de débito trabalhista. 

Despacho do Exmo. Sr. Prefeito autorizando a deflagração do 

processo com a emissão do parecer jurídico. 

Processo autuado em 31.05.2021, encaminhado para a Procuradoria 

em 02.05.2021, sendo parecer datado de 05.06.2021. 

É o Relatório. 

   Sem embargo, a UCI adere integralmente ao parecer da 

Procuradoria vazado às fls. 60/62, de cuja fundamentação para licitação na 

modalidade dispensa vem do objeto locação de imóveis, nos termos do art. 24, X, 

da Lei de Licitações, para dispensa de licitação pela singularidade do objeto. 
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CONCLUSÃO: 

A celebração da contratação está dentro da legalidade, pelo que a 

UCI – Unidade de Controle Interno Parecer pela regularidade da licitação, 

prosseguindo-se no feito até a possível homologação, contratação e publicação 

na forma da lei. 

  É o parecer do Controle Interno  

                      Óbidos-PA; 01 de julho de 2021. 

 

 

 

 

Érica Guimarães Farias 

Controle Interno 

Decreto nº012/2021 


		2021-07-01T14:39:21-0300
	ERICA GUIMARAES FARIAS:02794753223




