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PARECER Nº TA.2021.03.08.001 

 

 

EMENTA: 2º Termo Aditivo / Contrato nº 

029/2019 / Pregão Presencial SRP nº 043/2019. 

Objeto: Contratação de empresa especializada 

para execução de manutenção preventiva e 

corretiva do sistema de iluminação pública da 

zona urbana e rural do município de Santa Izabel 

do Pará. 

 

DOS FATOS: 

Ocorre que chegou a esta Coordenadoria de Controle Interno, para manifestação, o 2º 

Termo Aditivo ao Contrato nº 029/2019, oriundo do procedimento licitatório na modalidade 

Pregão Presencial SRP nº 043/2019, encaminhado pelo Departamento de Gestão de 

Contratos, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para execução de 

manutenção preventiva e corretiva do sistema de iluminação pública da zona urbana e rural 

do município de Santa Izabel do Pará. 

DO OBJETO: 

Segundo Aditamento de prazo e valor do Contrato nº 029/2019, firmado entre o Município 

de Santa Izabel do Pará e a empresa Phase Projetos, Serviços de Engenharia e 

Telecomunicações Ltda.  

PRAZO DE VIGÊNCIA: 

O histórico de vigência do contrato em análise é o seguinte: 

Histórico Vigência 

Contrato nº 029/2019 - Original 27/02/2019 27/02/2020 

Primeiro Termo Aditivo 27/02/2020 27/02/2021 

Segundo Termo Aditivo (Renovação) 27/02/2020 27/02/2022 

 

DA FUNDAMENTAÇÃO: 
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Lei nº 10.520/2002, Lei Federal nº 8.666/1993, e as exigências do Edital de Licitação 

Modalidade Pregão Presencial SRP nº 043/2019-PMSIP e seus anexos constantes do 

Processo Administrativo nº 902/2018. 

DA FORMALIZAÇÃO DO PROCESSO/ANÁLISE 

I. Consta nos autos, DESPACHO da SEMAD, onde externa que a Administração Pública do 

Município de Santa Izabel do Pará, tem a intenção de renovar o contrato que mantém com a 

empresa Phase Projetos, Serviços de Engenharia e Telecomunicações Ltda através do 2º 

Termo Aditivo, em valor e quantidade, onde informa o valor contratual de R$ 1.501.337,56 

(um milhão, quinhentos e um mil, trezentos e trinta e sete reais e cinquenta e seis centavos), 

mas solicita dotação orçamentária para renovação por igual valor e período do contrato 

original; 

II. Não consta nos autos, consulta a empresa sobre o interesse pela renovação do contrato; 

III. Não consta nos autos, a anuência e concordância da empresa em renovar o contrato nos 

mesmos termos do contrato original; 

IV. Consta nos autos, a justificativa do Órgão solicitante; 

V. Foi anexado o despacho a assessoria jurídica para parecer e providências jurídicas 

quanto a elaboração do 2º Termo Aditivo; 

VI. Consta juntado ao processo o Parecer Jurídico nº 093/2021, emitido pela legalidade do 

Termo Aditivo, nas mesmas condições do contrato originário; 

IV. Não consta juntado ao processo a minuta do termo aditivo; 

V. Não consta juntado ao processo a publicação do resumo do 2º Termo Aditivo e ou do 

novo contrato; 

PARECER 

Recomendamos anexar ao processo, a consulta à empresa pelo interesse em renovar o 

contrato e ainda a anuência emitida pela empresa, concordando ou não com a renovação do 

contrato, nos mesmos termos do contrato original; 
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Recomendamos anexar ao processo, a Minuta do Termo Aditivo, visto a necessidade de 

analise pela Assessoria Jurídica, assim como o ato designando o fiscal do contrato; 

Recomendamos retificar o 2º Termo Aditivo no que se refere ao aditamento do valor, visto 

que o mesmo não consta explicitado no documento de contrato, ainda que na cláusula 

quarta ratifique as demais cláusulas e condições estabelecidas no contrato inicial, que vai 

de encontro com a vontade do Órgão solicitante, uma vez que na dotação orçamentária 

expedida consta como valor originário R$ 1.501.337,56 (um milhão, quintos e um mil, 

trezentos e trinta e sete reais e cinquenta e seis centavos) e no contrato originário o valor é 

de R$ 1.201.314,69 (um milhão, duzentos e um mil, trezentos e quatorze reais e sessenta e 

nove centavos). 

Reafirmo neste Parecer, que a conclusão do processo administrativo nº 902/2018, de origem 

do Pregão Eletrônico SRP nº 043/2018, é de inteira responsabilidade da Comissão 

Permanente de licitação. 

É imprescindível ressaltar que as informações acostadas aos autos são de inteira 

responsabilidade e veracidade do Órgão solicitante e da Secretaria Municipal de 

Administração e Finanças, que tem competência técnica para tal, do Controle Interno, de 

acordo com a Lei Municipal nº 211/2010, a função da fiscalização contábil, financeira, 

orçamentária e patrimonial da administração pública municipal, que baseado no Parecer 

Jurídico nº 093/2021, acostado nos autos, é pela regularidade dos procedimentos, desde 

que atendidas as recomendações acima enumeradas. 

É nosso parecer, salvo melhor entendimento. 

Santa Izabel do Pará (PA), 08 de março de 2021. 

 

 

Raimunda Maria Farias de Almeida 
Coordenadora do Controle Interno 

Decreto Municipal nº 025/2017 
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