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PARECER CONTROLE INTERNO N°021/2022 
 

Procedência: Secretaria Municipal de Infraestrutura. 
  
Processo Licitatório: Dispensa nº 7/2022-0301002. 

 
Finalidade: Parecer opinativo Controle Interno.  

 
Objeto: Locação de imóvel para funcionamento do departamento 
municipal de trânsito- DEMUTRAN, visando atender as demandas da 

Secretaria Municipal de Infraestrutura. 
 

I – RELATÓRIO:  
 
Vieram os autos para análise do procedimento licitatório constante no 

Processo Administrativo nº 00301002/22, na modalidade Dispensa, cujo 
objeto é Locação de imóvel para funcionamento do departamento 
municipal de trânsito- DEMUTRAN, visando atender as demandas da 

Secretaria Municipal de Infraestrutura. 
 

Passemos à análise.  
 
II - DA MODALIDADE ADOTADA:  

 
A modalidade adotada no caso em tela é Dispensa de licitação para 

Locação de imóvel para funcionamento do departamento municipal de 
trânsito- DEMUTRAN, visando atender as demandas da Secretaria 
Municipal de Infraestrutura, conforme Artigo 24, inciso X da Lei 

8.666/93.  
 
III – DA LEGALIDADE:  

 
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. 
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Ressalto que houve a realização do relatório de vistoria, relatório 
fotográfico e laudo de avaliação do aluguel (fls. 11 a 16), contendo 

algumas observações apontadas pelo engenheiro Civil Amilton José da 
Silva Viana, CREA PA: 151701949-4, entre elas o estado parcial de 
conservação do imóvel, apresentação de vários indícios de irregularidades 

como infiltrações e fissuras em diversas paredes, pequenas rachaduras 
nos cantos das portas e janelas e acúmulo de água no piso na área 

interna do galpão (fls. 11), bem como a recomendação de realização de 
perícia mais aprofundada, buscando uma resposta mais técnica da 
problemática (fls. 12). 

 
Devido à falta de perícia técnica o engenheiro supracitado 

recomendou o não armazenamento de equipamentos pesados sobre a 
laje, podendo usa- lá somente como sala administrativa. (Fls. 12) 

 

 
IV- RECOMENDAÇÕES: 

       Recomendo a inserção no Mural de Licitações do TCM/PA, site da 

Prefeitura: www.juruti.pa.gov.br – Portal da Transparência, obedecendo, 

assim, o princípio da Publicidade. 

 Considerando a ausência de pesquisa mercadológica com imóveis 

similares, recomendo a realização nos próximos processos para que além 

da justificativa da CPL e laudo de avaliação do imóvel, reste de fato 

demonstrado a compatibilidade com os preços do mercado.  

 Devido a ausência de numeração, rubrica e carimbo nos seguintes 

documentos: Extrato do contrato, Termo de designação do fiscal de 

contrato e termo de encerramento, cópia do decreto de nomeação do 

ordenador da pasta, autuação do processo, minuta do contrato, cópia da 

portaria da CPL, justificativa da CPL e Parecer jurídico, recomendo maior 

atenção ao que versa o art. 38, caput da Lei 8.666/93.  

Considerando a certidão de débitos relativos aos tributos federais 

e à dívida ativa da União (fls. 26), venceu em 06/10/2021, data anterior 

a assinatura do contrato, recomendo que seja apresentada novamente 

certidão atualizada.  

 

http://www.juruti.pa.gov.br/
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V- CONCLUSÃO: 

Esta controladoria não elide ou respalda irregularidades que 
porventura não sejam detectadas no âmbito do trabalho de análise, 
alheios aos autos do presente processo. 

 
     Juruti, 15 de fevereiro de 2022. 

 
 

 

 
LARISSA MARQUES BARBOSA 

Chefe da Unidade Central de Controle Interno 

Decreto 4.739/2021. 
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