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PARECER DE REGULARIDADE DO CONTROLE INTERNO
“DISPÕE

SOBRE

3º

TERMO

ADITIVO

AO

CONTRATO

ADMINISTRATIVO Nº 001/2020/PMO/SEURBI.”.

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 nº 026/2021/PMO/SEURBI, proveniente do Processo –
Tomada de Preço de nº 005/2020/PMO, conforme abaixo melhor se especifica:
RELATÓRIO E FUNDAMENTAÇÃO:
Protocolo de pedido de Aditivo Contratual para alteração do plano de
trabalho referente a parte do total de vias que receberão o serviço objeto dos
autos.
Pedido de alteração feito pelo Exmo. Prefeito à fl. 002, ofício 66A/2021GAB/PMO onde consta justificativa da alteração do plano de trabalho.
Informação da Engenheira Ianê Taína de Carvalho Farias informando
da legalidade da solicitação, destacando não haver alteração de custo, juntando
planilha de fl. 005.
Outro destaque é o 2º Aditivo, com alteração de dotação e
prorrogação de prazo até 17.08.2021.
Parecer jurídico de fls. 040/041, favorável a alteração do Plano de
Trabalho.
Planilha alterada juntada à fl. 048.
Sem embargo, em se tratando de aditivo de cujo objeto é apenas
alteração do plano de trabalho, sem alteração de custo, e em contrato mantido
com recurso do tesouro municipal.
CONCLUSÃO:
Com essas considerações, a manifestação da UCI é pela regularidade
do 3º Termo aditivo do contrato administrativo nº 001/2020/PMO/SEURBI.
É o parecer do Controle Interno.
Óbidos-PA; 01 de julho de 2021.
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