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PARECER DE REGULARIDADE DO CONTROLE INTERNO  

“DISPÕE SOBRE 4º 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 073/2021/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 reajuste do valor do 

contrato, no percentual de 29%, em função do realinhamento de preços do 

contrato administrativo nº 001/2020/PMO/SEURBI, para manutenção do equilíbrio 

econômico financeiro proveniente da Tomada de Preço nº 005/2020/PMO/SEURBI. 

   Pedido de reajuste feito pela empresa I B Comercio nas fls. 4/11, ofício 

088/2021-SEMPOF/Planejamento onde consta justificativa do reajuste sobre o 

realinhamento de preço.  

  Parecer jurídico nº 31, favorável ao reajuste do reequilíbrio financeiro. 

  Autorização do Exmo. Prefeito Municipal de Óbidos, e autuação do 

presidente da CPL em 07.05.2021. 

  É o breve relatório. 

  Com efeito, de logo adiantar que nos autos não foram colhidos o 

parecer do setor de planejamento, o que implica em irregularidade na efetivação 

dos termos indicados, em especial por que o processo deveria ter sido submetido a 

análise dos Engenheiros/equipe de fiscalização do setor. 

  Sem embargo, em se tratando de aditivo de cujo objeto é reajuste do 

valor do contrato, no percentual de 29%, em função do realinhamento de preços 

para manutenção do equilíbrio econômico financeiro, veja-se no artigo 65, da Lei 

8.666/93: 

Art. 65. Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com 

as devidas justificativas, nos seguintes casos: 

II - por acordo das partes: 

d) para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente 

entre os encargos do contratado e a retribuição da administração 

para a justa remuneração da obra, serviço ou fornecimento, 

objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial 

do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou 

previsíveis porém de consequências incalculáveis, retardadores ou 

impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda, em caso de força 

maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea 
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econômica extraordinária e extracontratual. (Redação dada pela Lei 

nº 8.883, de 1994) 

§ 6o Em havendo alteração unilateral do contrato que aumente os 

encargos do contratado, a Administração deverá restabelecer, por 

aditamento, o equilíbrio econômico-financeiro inicial. 

 

  Para caracterizar situação jurídica legalmente tutelada no art. 65 Inciso 

II, alínea ‘d’ da Lei 8.666/93, a empresa comprovou, com documentos por ela 

acostados, que efetivamente ocorreu uma alteração financeira nos encargos 

assumidos, fato este ocorrido  posteriormente, e que ocorre de fato imprevisível, 

oriundo de uma nova realidade de mercado e que independe da vontade da 

mesma. 

  Deste modo, em consonância ao Parecer Jurídico, o qual opinou pela 

possibilidade do realinhamento de preço, esta UCI está favorável ao feito. 

 

CONCLUSÃO: 

    Com essas considerações, a manifestação desta UCI é favorável ao 4º 

termo aditivo do contrato administrativo 001/2020/PMO/SEURBI, proveniente da 

Tomada de Preço 005/2020/PMO.  

  Por oportuno, recomenda-se que seja a juntada de documentação 

sobre manifestação do setor de planejamento do Município de Óbidos. 

    
                      É o parecer do Controle Interno. 

 

           Óbidos-PA; 16 de julho de 2021. 

 

 
Érica Guimarães Farias 

Controle Interno 

Decreto nº012/2021 
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