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PARECER DE REGULARIDADE DO CONTROLE INTERNO 

“DISPÕE SOBRE PROCESSO DE LICITAÇÃO POR DISPENSA Nº 

004/2021-SEMAD, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO 

ALMOXARIFADO CENTRAL.” 

 

                      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 

Nº021/2021/SEMAD, proveniente da Dispensa de Licitação nº 004/2021-SEMAD, conforme 

abaixo melhor se especifica:  

 

       RELATÓRIO: 

 

   Tratam os autos do processo na modalidade Dispensa de Licitação, cujo 

objeto é a locação de imóvel para funcionamento da sede do almoxarifado central da 

Prefeitura de Óbidos, localizado na avenida Prefeito Nelson Souza, nº 1104, Bairro Cidade 

Nova, CEP: 68.250-00, Óbidos-Pará, em atendimento as necessidades da Secretaria 

Municipal de Administração e Desenvolvimento Humano. 

  O processo inicia-se em 16.04.2021, por solicitação do Secretário Lindomar 

Siqueira Marinho, através do oficio nº 329/2021-SEMAD/PMO, para o período de 12 (doze) 

meses. 

   Identifica-se o Termo de Referência contendo justificativas da contratação, 

da escolha do imóvel e do preço, termo de reserva orçamentaria, portaria nº 438 de 14 de 

abril de 2021, nomeação dos fiscais do contrato. 

O Laudo de avaliação do imóvel, juntamente com registro fotográfico 

emitido pela Engenheira do Município Ianê Taina de Carvalho Farias, faz aparato das 

características gerais do prédio e sua conclusão foi que a edificação encontra em bom 

estado de conservação e possui características e dimensões que atende a finalidade da 

secretaria solicitante. 

                      Identifica-se também nos autos do referido processo, a proposta para a 

locação de imóvel, bem como documentação do proprietário e do objeto licitado. 

  Em 19.04.2021 o Exmo. Prefeito Municipal, despacho a autorização para 

contratação por meio de Dispensa de Licitação e prosseguimento nos autos. Em seguida, 

no dia 20.04.2021 deu-se autuação do processo pelo presidente da Comissão Permanente 

de Licitação. 

                      Submetido a análise jurídica quanto a legalidade do pedido, justificativas e em 

especial da minuta do contrato, exarou-se o parecer nº27-F/2021-PJMO, pelo deferimento 

da Dispensa de Licitação, datado em 22.04.2021.                                           
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  É o bastante a relatar. 

     FUNDAMENTAÇÃO: 

  Cabe-nos, desde já, trazer à aplicação das regras constitucionais do art. 37, 

XXI, da Constituição Federal/1988 que disciplinam a matéria, institui normas para a 

administração pública e dá outras providencias, invocando-se, assim, dentre outros, o art. 

3 da Lei 8.666/93 de licitações e contratos. 

Verifica-se que o município objetiva a realização da contratação por meio 

de Dispensa de Licitação, com base no art. 24, X, da lei nº8.666/93, o qual dispõe: 

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. 

Sem embargo, no que tange a contratação direta para a locação de imóvel 

para o funcionamento já mencionado acima, verifica-se que há justificativa para a 

contratação direta, exarada pelo secretário solicitante na fl. 004, onde expõe de forma 

contundente e clara as necessidades ao atendimento das finalidades precípuas da 

Administração pública em suma se encaixa perfeitamente na exceção acima elencada. 

   Nesse passo na esteira do parecer da Procuradoria, opino favoravelmente a 

legalidade dos atos processuais praticados nos autos do presente processo de licitação por 

dispensa, uma vez que o imóvel escolhido além de possuir toda estrutura necessária, possui 

o menor valor pesquisado. 

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; 26 de abril de 2021. 

 

 

 
Érica Guimarães Farias 

Controle Interno 

Decreto nº012/2021 
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