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ESTADO DO PARA

MUNICíPIO DE SANTA IZABEL DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ

PARECER No 2020. 12.22.001

EMENTA: 1o Termo Aditivo / Contrato no

6012020 / Pregão Eletrônico SRP no 00912020.

Objeto: contratação de empresa
especializada na prestação de serviços de
manutenção preventiva e corretiva de
veículos, com fornecimento de peças de
reposição e acessórios originais, genuínos
ou similares da Prefeitura Municipal de Santa
lzabel do Pará.

DOS FATOS:

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

Termo Aditivo ao Contrato no 6012020, oriundos do procedimento licitatório na

modalidade Pregão Eletrônico SRP no 00912020-PMSlP, encaminhado pelo

Departamento de Gestão de Contratos, cujo objeto é a contratação de empresa

especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva

de veÍculos, com fornecimento de peças de reposição e acessórios originais,

genuínos ou similares da Prefeitura Municipal de Santa lzabel do Pará.

DO OBJETO:

Primeiro Aditamento do Contrato no 6012020, firmado entre o Município de Santa

lzabel do Pará e a empresa Alves e Nagaishi Comércio e Serviço Ltda, devidamente

inscrita no CNPJ sob o no 11.971.089/0001-50.

PRAZO DE VIGÊNCIA:

A vigência do contrato iniciou na data de sua assinatura (2210612020) até 22 de

junho de2021.

DA FUNDAMENTAÇÃO:
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Lei no 10.52012002, Decreto no 10.02412019, Decreto no 7.74612012, Decreto no

7.89212013, lN SLTI/MP no 0112010, lN SEGES/MP no 03/2018, Lei Complementar

no 12312006, Lei no 11.48812007, Decreto no 8.538/2015, Lei Federal no 8.666/1993,

e as exigências do Edital de Licitação Modalidade Pregão Eletrônico SRP no

00912020-PMSIP e seus anexos constantes do Processo Administrativo no 70t2020.

DA FORMALTZAÇÃO DO PROCESSO

l. Consta nos autos a solicitação de aditamento de valor do contrato que ainda se

encontra dentro do prazo de vigência;

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

jurídicas quanto a elaboração do 1o Termo Aditivo;

lll. Consta juntado ao processo o Parecer Jurídico no 39712020, emitido a cerca da

legalidade do Termo Aditivo, opinando pela possibilidade do aditivo;
'' 

1

lV. Foi solicitada acréscimo de 25o/o (vinte e cinco por cento) do valor original do

contrato;

V. Não consta juntado ao processo, a prévia autorização pela autoridade

competente;

Vl. Não consta juntado ao processo a publicação do resumo do 1o Termo Aditivo;

Vll. Não consta juntada a publicação no site dos jurisdicionados do TCM/PA.

PARECER

Sob o ponto de vista técnico, foi apresentada a justificativa pelo Secretário Municipal

de Transporte, da necessidade de aditar o referido contrato, além é claro, da falta

dos itens V, VI e Vll acima já mencionados.

Face ao exposto, e, ainda considerando que a Assessoria Jurídica não analisou a

Minuta do Termo Aditivo, visto que em nenhum momento foi citado no Parecer
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Jurídico, devolvemos o processo para o seu Orgão de Origem, para que seja feita a
juntada dos documentos acima citados, para o prosseguimento regular do processo.

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

responsabilidade e veracidade da Secretaria Municipal de Administração e Finanças

e demais Orgãos que compõem a Prefeitura Municipal de Santa lzabel do Pará, que

tem competência técnica para tal, do Controle lnterno, de acordo com a Lei

Municipal no 211t2010, a função da fiscalizaçáo contábil, financeira, orÇamentária e

patrimonial da administração pública municipal.

E nosso parecer, salvo melhor entendimento.

Santa lzabel do Pará (PA), 22 de dezembro de 2020.

RAIMUNDA MARto Assinado de forrna
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Coordenadora do Controle lnterno

Decreto Municipal na 02512017
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