
 

 

 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÓBIDOS 

CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO  
E-mail: controleinterno.obs@gmail.com 

 

Rua Deputado Raimundo Chaves, 338 – Centro, 

CEP: 68.250-000 – Fone: (93) 3547-3044 

 

PARECER DE REGULARIDADE DO CONTROLE INTERNO 

“DISPOE SOBRE O 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 

ADMINISTRATIVO DE Nº 01/2019/PMO/SEMSA PARA ACRESCIMO 

NO VALOR GLOBAL EM RAZÃO DE AUMENTO DE 06(SEIS) LEITOS”. 

                      Érica Guimarães Farias, responsável pelo Controle Interno do 

Município de Óbidos, nomeado 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 004/2021/SEMSA/PMO, 

proveniente do Processo Licitatório de Inexigibilidade nº 002/2019/PMO/SEMSA  

e do Contrato Administrativo nº 01/2019/PMO/SEMSA, Cujo objeto da 

inexigibilidade é contratação as Associação de Caridade Santa Casa de 

Misericórdia de Óbidos, objetivando a prestação de serviços médico-

hospitalares de baixa e média complexidade, com acréscimo de 20,07% no 

valor global do contrato, conforme abaixo melhor se especifica: 

RELATORIO: 

Trata-se do 4º Termo Aditivo ao contrato administrativo de nº 

01/2019/PMO/SEMSA, em que é contratante Município de Óbidos – Secretaria 

de Saúde e contratada a Associação de Caridade Santa Casa de Misericórdia 

de Óbidos/PA, de cujo objeto foi o acréscimo de 20,07% no valor global do 

contrato, em razão do aumento de 06 (seis)leitos, mudança de dotação 

orçamentaria, alteração da parte contratante e dos fiscais. 

O Termo Aditivo foi solicitado pela Exma. Secretaria de Saúde 

visando aumentar o quantitativo dos leitos em 06 unidades para vigorar de 

01.01.2021 a 10.07.2021. 

Nos autos do processo, consta a justificativa do 4º Termo Aditivo 

fls.004/006. 

Os autos vieram a essa UCI para manifestação sobre o Aditivo em 

questão datado 17.02.2021. 

É o bastante a relatar. 

FUNDAMENTAÇÃO: 

A princípio, observa-se a apresentação desenvolvida pela Exma. 

Secretaria Municipal de Saúde, desse modo sendo acrescido ao objeto do 

Contrato Administrativo 01/2019/PMO/SEMSA, respectivo ao 4º Termo Aditivo 

para aumentar o quantitativo de leitos, no Hospital Santa Casa de Misericórdia 

de Óbidos. 

A Lei nº 8.666/93, art. 57 seu § 2º, preconiza que a Administração 

Pública deverá justificar por escrito e previamente autorizada pela autoridade 

competente para celebrar o contrato.  
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Considerando os autos propriamente justificada, conforme fls. 

004/006, onde o Município vem adotando medidas de enfrentamento a 

pandemia do Novo Coronavírus (COVID-19). Mesmo com todas as medidas 

adotadas, houve acréscimo considerável nos casos de contaminação, o que 

acarretou a um aumento na quantidade de pacientes que necessitam de 

atendimento.  

Diante da situação, visando dar maior suporte no atendimento a 

pacientes acometidos pelo COVID-19 e amenizar a situação de lotação no 

Hospital Santa Casa de Misericórdia de Óbidos, verificou-se a necessidade de 

se aumentar os leitos na quantidade de 06 (seis), tomando como base o valor 

mensal de R$ 143.101,64, tendo o valor total de R$ 286.203,28, correspondente 

a aproximadamente a 20% do valor global do contrato. 

No tocante ao objeto e as condições, atento que a manutenção 

das cláusulas de contratação original, inclusive o valor, considerando a portaria 

da Secretaria mediante Decreto nº 002/2021, do mesmo modo que a atual 

portaria dos fiscais e dotação orçamentaria, entendo que se faz necessário as 

alterações para o devido avanço. 

CONCLUSÃO: 

A celebração da contratação está dentro da legalidade, 

devidamente motivada na proteção à saúde e a vida dos Obidenses, pelo que 

a UCI – Unidade de Controle Interno se manifesta favoravelmente a 

contratação feita no 4º Termo Aditivo ao contrato 01/2019/PMO/SEMSA 

É o parecer deste Controle Interno. 

  

 Óbidos/PA; 17 de fevereiro de 2021. 

 
 

 

 

 

 

 

Érica Guimarães Farias 

Controle Interno 

Decreto nº-012/2021 
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