ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÓBIDOS
CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO
E-mail: controleinterno.obs@gmail.com

PARECER DE REGULARIDADE DO CONTROLE INTERNO
“DISPÕE SOBRE O ADITAMENTO 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 040-A/2021/SEMED/PMO, proveniente do
Processo Licitatório – Tomada de Preço nº 004/2020/PMO/SEMED, conforme abaixo
melhor se especifica:
RELATÓRIO:
Discorrem os autos de processo de pedido do 4º Termo Aditivo
contratual do Processo Administrativo nº 040-A/2020/SEMED/PMO, através do
Contrato Administrativo nº 002/2020/PMO/SEMED, proveniente da Tomada de
Preços nº004/2020/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.
A solicitação partiu da secretaria de educação, munida com todas as
documentações necessárias, inclusive com justificativa do pedido nas fls. 006/007.
Despacho do prefeito deu-se em 19.04.2021 e a autuação pelo
presidente da licitação foi do dia 20.04.2021.
Os autos tiveram apreciação da procuradoria jurídica em 22.04.2021,
sendo expedido parecer nº40-A/2021/SEMED/PMO, pela legalidade do 4º Termo
Aditivo.
Em seguida, com base no parecer ao norte mencionado, a secretaria
autoriza o procedimento.
É o bastante a relatar.

FUNDAMENTAÇÃO:
Verifica-se a seguinte ordem contratual, início da vigência do
contrato em 04/09/2020 e termino em 31.12.2020, 1º termo aditivo de acréscimo, o
2º termo aditivo com prorrogação contratual por mais 30 (trinta) dias, com
vigência em 01.01.2021 a 30.01.2021, 3º termo aditivo de prazo por 90 dias
iniciando em 31.01.2021 a 30.04.2021. Neste momento solicitado o 4º termo aditivo
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de prorrogação de prazo por mais 90 dias, tendo vigência de 01.05.2021 a
29.07.2021.
No que se refere a regularidade do pleito, este encontra-se com
legalidade no dispositivo da Lei nº 8.666/93, previsto no § 2º do art. 57, o qual
dispõe sobre prorrogação de prazos contratuais, onde toda prorrogação deve ser
justificada e previamente autorizada pela autoridade competente. Apresentada
nos autos a justificativa nas fls. 006/007.
De modo que expirando o prazo de vigência do respectivo contrato,
espera-se a sua renovação, com fundamento no art.57, §1º, inc. V, da lei 8.666/3,
em virtude dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, eficiência,
economicidade e finalidade. considerando a exposição de motivos, faz-se
necessário a prorrogação do prazo contratual por mais 90 dias conforme
solicitado.
CONCLUSÃO:
Por fim, com essas considerações, pelo que a UCI – Unidade de
Controle Interno se manifesta favoravelmente a contratação feita no 4º Termo
Aditivo, praticado nos autos do presente processo.
É o parecer do Controle Interno.
Óbidos – Pará, 28 de junho de 2021.
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