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PARECER DO CONTROLE INTERNO 

 

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2021 

 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO N° 024/2021 

 

INTERESSADO(A): Prefeitura Municipal de Brasil Novo   

 

OBJETO: Contratação de assessor jurídico para prestação de serviço junto a 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASIL NOVO. 

 

I - DA FORMALIZAÇÃO DO PROCESSO 

 

O Processo em análise, referente ao procedimento de dispensa de licitação, 

objetivando a Locação de imóvel com as seguintes características: Imóvel medindo 

132m² construído em alvenaria, localizado na avenida Transamazônica, n°933, Bairro 

Cidade Nova, Município de Brasil Novo-PA.  foi entregue a este Controle Interno na data de 

23 de fevereiro de 2021 para análise e emissão de parecer, o qual se encontra instruídos com 

os seguintes documentos: 

 
1. Ofício encaminhado para o setor de licitação (fls. 02); 

2. Pedido de bens e serviços – PBS (fls. 03); 

3. Processo Administrativo (fls. 04); 

4. Justificativa (fls. 05 a 06);  

5. Termo de referência projeto básico (fls. 07 a 012); 

6. Laudo técnico de aluguel (fls. 013 a 030); 

7. Solicitação de proposta de preços (fls. 031 a 32); 

8. Proposta de preços e documentos (fls. 033 a 46); 

9. Despachos e declaração de adequação orçamentária e financeira (fls. 047 a 51); 

10. Termo de abertura de processo administrativo de dispensa de licitação (fls. 052); 

11. Decreto de nomeação da CPL (fls. 053 a 055) 

12. Termo de atuação (fls. 056 a 061); 

13. Comissão permanente de licitação (fls. 062); 

14. Minuta do contrato (fls. 063 a 066); 

15. Parecer jurídico (fls. 067 a 069); 

16. Declaração de dispensa de licitação (fls. 070); 

17.  Ratificação do ordenador de despesas (fls. 071 a 078); 

18. Ato de designação do fiscal do contrato (fls. 080 a 081); 

19. Termo de dispensa de licitação (fls. 082); 

20. Certidão de fixação de dispensa de licitação (fls. 083); 

21. Comissão permanente de licitação (fls. 084); 

 

II - DA ANÁLISE DO PROCESSO 
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Verifico que o procedimento obedece aos Princípios Administrativos, estando 

subordinado à Lei nº 8.666/93, tendo com fase inicial, interna, definida como preparatória da 

dispensa de Licitação, a mesma disciplina legal das modalidades licitatórias dispostas na 

referida Lei. 

 
É consabido que, ressalvadas as hipóteses legais, as obras, serviços, inclusive de 
publicidade, compras, alienações, concessões, permissões e locações da 
Administração Pública, quando contratadas com terceiros, serão necessariamente 
precedidas de licitação. 
 
Nesse sentido, assevera o inciso XXI do artigo 37 da Constituição Federal que 
ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e 
alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure 
igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam 
obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da 
Lei, o qual somente permitirá as exigências da qualificação técnica e econômica 
indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. 
 
Assim, observa-se que o próprio texto constitucional, atento à realidade, prevê 
situações em que a licitação não atenderá ao interesse público, fazendo ressalva 
expressa a sua obrigatoriedade. 
As ressalvas consistem em hipóteses de licitação dispensada (LL, Art. 17), licitação 
dispensável (LL, Art. 24) e licitação inexigível (LL, art. 25). 
 
Nos termos da Consulta, o fulcro da mesma reside na possibilidade de utilização da 
dispensa de licitação para a contratação do objeto ora mencionado. 
A proposta tem fundamento jurídico nos diplomas legais, a saber: 

Licitação dispensável é aquela que a 

Administração pode deixar de realizar, 

se assim lhe convier. A lei enumerou 26 

casos (art. 24). Os serviços (que não 

sejam de engenharia) e as compras até 

10% do limite previsto para o convite 

(art. 24, II) podem ser contratados 

diretamente pelos mesmos motivos que 

autorizam a dispensa de licitação para 

obras e serviços de engenharia de 

pequeno valor, ou seja, por não 

comportarem protelação e formalismos 

burocráticos. (MEIRELLES, Hely Lopes. 
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Licitação e Contrato Administrativo. 14 

ed. São Paulo: Malheiros, 2006, p. 

113). 

 

Assim, o Estatuto de Licitações permite, como ressalva à obrigação de licitar, a 
contratação direta, através de processos de dispensa e inexigibilidade de licitação, 
desde que preenchidos os requisitos previstos na lei. 
 
No caso concreto a lei prevê a possibilidade de dispensa de licitação para locação de 
imóveis, a saber: 
 

(LL Art.24 inciso 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;   

 

Nota-se que a Dispensa de Licitação em tela, ocorreu de forma mais célere e menos 
burocrática que o habitual. Contudo, observamos que a mesma contém minimamente 
os elementos e informações básicas para a sua devida configuração e prosseguimento, 
principalmente se levarmos em consideração a relevante necessidade na contratação 
dos serviços, não obstante atendendo os princípios da legalidade, economicidade e 
celeridade. 
 

 

Com base nas regras insculpidas pela Lei nº 8.666/93 e demais 

instrumentos legais correlatos e, após o exame dos itens que compõem a análise do 

procedimento de dispensa de licitação, constata-se que o referido processo se 

encontra revestido de todas as formalidades legais, nas fases de habilitação, 

julgamento, publicidade e contratação, e que entendo justificadas as razões 

apresentadas. 

 

 

 

Sob o ponto de vista técnico, a justificativa apresentada pelo Gestor do 

Fundo não deixa dúvidas sobre a necessidade da contratação. 

 

Portanto não há objeção deste Controle Interno para que o Processo de 

Dispensa de Licitação 001/2021 tenha sido realizado, haja vista que foram cumpridas 

as determinações legais vigentes. 



 
 
 

ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASIL NOVO 
CONTROLADORIA GERAL 

 CNPJ: 34.887.950/0001-00    

 

AV. CASTELO BRANCO, 821, CENTRO – FONE: (93) 3514-1181 - BRASIL NOVO-PARÁ  
E-MAIL:control.pmbn21@gmail.com 

 

 

III – DA CONCLUSÃO 

 

Face ao exposto, e, ainda, considerando a legalidade exarada através do 

parecer jurídico, opino pela legalidade e regularidade do Processo de Inexigibilidade 

nº 003/2021, estando apto a gerar despesas. 

 

Contudo, é imperioso ressaltar que as informações acostadas aos autos são 

de inteira responsabilidade e veracidade do responsável pela contratação, que acredito 

ter competência técnica para tal. 

 

É o parecer salvo, melhor entendimento. 

 

Brasil Novo/PA, em 23 de janeiro de 2021. 

 

 

_________________________ 

TIAGO OLIVEIRA DA SILVA 

Controlador Geral 

Decreto n. 009/2021 
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