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PARECER DE REGULARIDADE DO CONTROLE INTERNO  

“DISPÕE SOBRE O 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 

ADMINISTRATIVO Nº 002/2020/PMO/SEMED, PROVENIENTE DA 

CONCORRENCIA PUBLICA Nº01/2020/PMO, PRORROGAÇÃO 

DE PRAZO, ALTERAÇÃO DAS CLAUSULAS PARTE 

CONTRATANTE, ALTERAÇÃO DE FISCAIS E MUDANÇA DE 

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA”. 

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 012/2021/PMO, proveniente do Processo 

Licitatório – Concorrência Publica nº 001/2020/PMO/SEMED, cujo objeto é 2º Termo 

Aditivo de Prorrogação de Prazo contratual por mais 120 (cento e vinte) dias, 

alteração das cláusulas parte contratante, alteração de fiscais e mudanças de 

dotação orçamentária ao contrato administrativo nº02/2020/PMO/SEMED, 

conforme abaixo melhor se especifica: 

RELATÓRIO: 

Tratam os autos do processo, pedido do 2º Termo Aditivo Contratual, 

para prorrogação de prazo por mais 120 (cento e vinte) dias, alteração das 

cláusulas parte contratante, alteração de fiscais e mudança de Dotação 

Orçamentaria do Contrato Administrativo 02/2020/PMO/SEMED, oriundo da 

Concorrência Pública nº01/2020/PMO/SEMED, cujo objeto refere-se à contratação 

de empresa para construção de escola em madeira na Comunidade Santíssima 

Trindade (obra II). 

Na oportunidade, o Exma. Secretária Municipal de Educação, 

solicitou o aditamento para delonga de prazo do referido contrato, conforme 

anexos ao processo: justificativa do pedido, portaria dos novos fiscais, cópia do 

contrato, cópia do 1º termo aditivo, parecer nº026/2021-setor de planejamento, 

Certidões de regularidade da empresa, relatório de fiscalização de obra 

nº006/2021e declaração orçamentaria. 

Verifica-se que o processo foi encaminhado para manifestação 

jurídica. Parecer jurídico nº06-A/2021, favorável ao aditamento do contrato, 

datado no dia 26/01/2021. 

Despacho de 26/01/2021 da Exma. Secretaria Municipal de 

Educação, autorizando o prosseguimento nos autos. 

Processo remetido para a UCI em 05/05/2021. 

Relatado o bastante. 
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FUNDAMENTAÇÃO: 

 

A verificação, objetiva a suprimento do período de vigência do 

contrato administrativo 02/2020/PMO/SEMED, Concorrência Pública nº 

001/2020/PMO/SEMED, onde o prazo contratual de início em 06.08.2020 e termino 

em 31.12.2020, o 1º termo aditivo prorrogado por mais 32 (trinta e dois) dias, com 

vigência de 01.01.2021 e termino em 01.02.2021. Neste momento solicitado o 2º 

termo aditivo com prorrogação contratual por mais 120 (cento e vinte) dias, com 

vigência em 02.02.2021 a 01.06.2021. 

No que se refere a regularidade do pleito, este encontra-se com 

legalidade no dispositivo da Lei nº 8.666/93, previsto no § 2º e 4º do art. 57, o qual 

dispõe sobre prorrogação de prazos contratuais. Onde encontra-se autorização 

pela autoridade superior e justificativa apresentada na fl. 005 dos autos. 

CONCLUSÃO: 

Por fim, com essas considerações e igualmente acompanho o 

parecer jurídico, opino favoravelmente a legalidade dos atos processuais 

praticados nos autos do presente processo, prosseguindo-se no feito na forma da 

Lei. 

É o parecer do Controle Interno. 

            Óbidos – Pará, 06 de maio de 2021. 

 

 

 

Érica Guimarães Farias 

Controle Interno 

Decreto nº012/2021 
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