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PARECER DE REGULARIDADE DO CONTROLE INTERNO

"DISPÕE SOBRE O 10 TERMO ADITIVO DE VALOR E

PRAZO / CONTRATOS No 14512018,148t2018, 154t2018,

15ô/2018, 159/2018, 161t2018, 162t2018, 165t2018,

187'1ZA1A ê 17OTZO1S / CHAMADA PUBLICA NO

ooaza1$-PMsrP. OBJETO: AQUTSIÇÃO DE

GÊNEROS ALIMENTíCIoS DA AGRICULTURA

FAM]LIAR.'

No cumprimento das atribuições estabelecidas nos Art. 31 e74 da Constituição Federal, na

Lei Municipal 21112010 de 14 de julho de 2010, e demais normas que regulam as

atribuições do Sistema de Controle lnterno, referentes ao exercício do controle prévio,

côhóoiÍitáÉte ê pôstêrió'r áoS átó§ dê ge§tão ê, Vi§ándo Õriêntà'i ô Adinihi§t"iadô'r Públicô,

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 11.53S/TCMiPA, de 01 de julho de2Q14,

que analisou o procedimento acima identificado e expede a seguir, as consideraçÕes:

1. DOS FATOS:

Disconem os autos do processo de pedido do 1o Termo Aditivo contratual, proveniente do

procedimento licitatório na modalidade Chama Pública no 00212018-PMSlP, cujo objeto

nnntrahral á a arrrricinãn rla rrÂnarrnc alimonlíninc rla Anrinrrlfrrra Farniliar rla ^rà7^ a rrclar
-- ,.V' v rúi9,,

dos Contratos no 14512018, 14812018, 15412018, 156i2018, 159/2018, 16112018,16212018,

165/2018, 16712018 e 170/2018.

Constata-se que a solicitaçâo partiu da Secretaria Municipal de Educação, conforme OÍício

-o ^^ôrô^4^ 
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I l-,rvrZ.\, I i7, \JOTCT\IrJ llri t UrVVrZr,' I i,.

Submetido a análise da Assessoria Jurídica, exarou-se ParecerJurídico no 339/2019 em 23

de setembro de 2019, concluindo pela legalidade jurídica dos atos, ioram assinados os

Tennos Aditivos. RA!MU NDl MARIA Arrinudo d" Ío,*u
FARIAS DE diqitalpor RAIITUNDA

A.LL4E!DA:21 348á4 MABIA FAÀlAs DE

g253 ALMEIDA:2'1348448253
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Lei Federal no 8.666/1993, e as exigências do Edital de Licitaçáo Modalidade Chamada

Pública no 002/2018-PMSIP e seus anexos constantes do Processo Administrativo no

246t2018.

5. DA ANÁL§E

5.1. Ficou constatado que não foi atendida a recomendação feita em 28/09/2018, por

ocasião da analise dos procedimentos dos Contratos acima já mencionados, quanto a

anexaçáo da publicidade dos atos;

5.2. Não consta nos autos a,iustificativa da Adnninlstração Pública em dar çontinuidade no

aditamento dos contratos. Recomendamos anexar ao processo;

5.3. Não consta nos autos a consulta e nem o aceita da empresa, em dar continuidade no

contrato. Recomendamos anexar ao processo;

5.4. Não foi dado publicidade ao ato, através de publicação dos extratos dos Termos

Aditivos. Recomendamos anexar ao processo;

5.5. Consta juntado ao processo o Parecer Jurídico no 339/2019, emitido em 23/09/2019

pela legalldade do Ternno .a.d!t!r,o;

5.5. Verificou-se quê os instrumentos de aditamento integram um único processo

administrativo, devidamente numerado em sequência lógica, rubricado, não necessitando

assim iniciar um processo novo para cada contrato e/ou termo aditivo, mas sim seguir no

processo já existente, juntando-se em sequência cronológica os documentos pertinentes;

7. CONCLUSÃO:

: é---.-L.rJ- ---r----t-E§IAilUU U5 r- rEililU§ /\Uil.rVU§ a§!,rÍraUU§ peraü Parte§ eilVUlVlUAü, reGO]Ilt ÍlUA-§e UaÍ a§

devidas publicações no Diário Oficial da Uniâo, a publicação no site dos Jurisdicionados do

TCM/PA e no Portalda Transparência Pública.

Sob o ponto de vista técnico, observa-se que o tramite procedimental estabelecido no

Termo Roitivo reierentes às cláusulas, está em conformidade com a tei B.ô€iô199, (Licitação

e Contrato da Administraçáo Pública).
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2. DA FUNDAMENTAÇÃO:
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Rêáfifm0 nêStê PârêCêr, qUê e Cónetusãó dó prócêssô ádrtlilli§ffâtivô't\o 24612018, quê dêu

origem aos eontratos já analisados anteriormente ê consêquêntemente aos termos aditivos,
L n- :-a^:-^ ^4u:t2J4)- J- 

^^4-i^-4- 
n----é^-l- J- ti-la^-ã - -^-:d- ae uE riltell.í ÍE§Puil§auiltuauE ui1 uuilllü§i,u rEIiltailEiltu uE iluttaçau, a§§ilil uuiltu, E

imprescindível ressaltar que as informaçôes acostadas aos autos são de inteira

responsabilidade e veracidade dos Órgãos solicitantes e ao contrato e aditivos posteriores,

do setor de contratos desta municipalidade.

Do Controle lntemo, de acordo com a Lei Municipal no 21112010, a função da fiscalizaçâo

contábil, financeira, orçamentária e patrimonialda administração pública municipal.

Por fim, com essas consideraçôes, pela legalidade dos atos praticados nos autos do

nroqenlo nrôr.êq.cô eeto órnân r{e C-nnÍrnla qa manifacÍa farrnrarralmonto nala ranrrlarirlada
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dos procedimentos desde que atendidas às recomendações acima enumeradas.

É nosso parecer, salvo melhor entendimento.

Santa lzabeldo Pará lPA.,26 de setembro de 2019.

RAIMUNDA MARIA Asrinad, d" formu
FARIAS DE digitât poÍ RATMUNDA

1 rô À, [n^Al^ E^Ol^ç nEnltvtEtun.z r Jnofr """ ""'_ "'" "_
8253 ALMEIDA:21348448253

Raimunda Maria Farias de Almeida
Coordenadora do Controle lnterno

Decreto Municipal no A2512A17

Chamada PúHica n0 002120'l&PMSIP - Conhaios n' 1 45/2018, 1 48/20'1 8, 154201 8, '156/2018, 1 592018, I 612018, 16212018, 16512018,167n018 e 1 70/'201 8 - 1 
o Íelmo Adilirc
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