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PARECER DE REGULARIDADE DO CONTROLE INTERNO
“DISPÕE SOBRE O 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO
Nº 002/2020/PMO/SEMED, PROVENIENTE DA TOMADA DE PREÇO
Nº004/2020/PMO/SEMED.

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 021/2021/PMO, proveniente do Processo
Licitatório – Tomada de Preços nº 004/2020/PMO/SEMED, conforme abaixo melhor
se especifica:
RELATÓRIO:
Discorrem os autos do processo de pedido do 3º Termo Aditivo
contratual do Contrato Administrativo nº 002/2020/PMO/SEMED, proveniente da
Tomada de Preços nº 004/2020/PMO/SEMED, cujo objeto contratual é empresa
para construção de cobertura e pavimentação e instalações de 04(quatro) salas
na E.M.E.F Ruy Barata-Comunidade Mamaurú-Zona Rural do Município de Óbidos.
O objeto do 3º Termo Aditivo é para prorrogação de prazo para mais
90 (noventa) dias, alteração das cláusulas parte contratante, fiscais e mudança
de dotação orçamentaria.
Constata-se que a solicitação partiu da secretaria da pasta, pelo
período de 90 dias, tendo como anexos a justificativa do pedido, portaria dos
fiscais, parecer do setor de engenharia do município, relatório de fiscalização de
obras em execução nº008/2021, documentos de habilitação da empresa com
vencimentos estipulados, cópia do contrato nº002/2020/PMO/SEMED, do 1º e 2º
Termos Aditivos e Termo de Reserva Orçamentaria.
O despacho do Prefeito Municipal e a autuação pelo presidente da
CPL deram-se no dia 15.01.2021.
Submetido a analise da procuradoria jurídica com a minuta do 3º
Termo Aditivo, exarou-se parecer nº03-H/2021, pela legalidade do aditivo.
Estando o contrato do 3º Termo Aditivo, já assinado pelas partes
envolvidas, deram-se as devidas publicações nos meios oficiais.
É o bastante a relatar.
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FUNDAMENTAÇÃO:
A verificação, objetiva a suprimento do período de vigência do
contrato administrativo 002/2020/PMO/SEMED, proveniente da Tomada de Preço
nº 004/2020/PMO/SEMED, onde o prazo contratual de início em 04.09.2020 e
termino em 31.12.2020, o 1º Termo Aditivo de acréscimo, 2º Termo Aditivo de
prorrogação de prazo por 30(trinta) dias sendo de 01.01.2021 a 30.01.2021. Neste
momento solicitado o 3º termo aditivo com prorrogação contratual por mais 90
(noventa) dias, com vigência em 31.01.2021 a 30.04.2021. Vale ressaltar que o
processo teve Publicação extemporânea.
No § 2º, do art.57, da Lei nº8.666/93, dispõe que toda prorrogação de
prazo deve ser justificada por escrito e previamente autorizada pela autoridade
competente para celebra o contrato. Nesse contexto, a contratação do 3º Termo
Aditivo está plenamente justificada nas fls. 006/007.
No que concerne ao objeto e as condições, entendo que a
manutenção das cláusulas de contratação original, confirma a vantagem à
administração pública na manutenção da contratação em questão.
Na esteira do parecer jurídico, considerando a exposição de motivos,
entendo que se faz necessário excepcional a prorrogação do contrato, em
virtude dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, eficiência,
economicidade e finalidade.
CONCLUSÃO:
Por fim, com essas considerações, opino favoravelmente a legalidade
dos atos processuais praticados nos autos do presente processo, pelo que a UCI –
Unidade de Controle Interno se manifesta favoravelmente a contratação feita no
3º Aditivo.
É o parecer do Controle Interno.
Óbidos – Pará, 24 de junho de 2021.
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