
ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ

CONTROLE INTERNO

PARECER T.A. Ns 2022.06.L3.001 C.!./pMStp

ls TERMO ADITIVO - PROCESSO 33412022- pE Ns010/2022

- AqUISIçÃO COM MONTAGEM E INSTAIAçÃO DE MÓVE]S

PTANEJADOS CONFECCTONADOS EM MDF, CONFORME
pnorero aÁsrco e aeursrçÃo DE rúoetuÁnros E

MATERIAT PERMANENTE PARA EqUIPAR A BIBTIOTECA

MUNICIPAT SITVIO NASCIMENTO EM SANTA IZABET DO
panÁ - cr Ne 088/2022 - sot-uçÃo coruÉncto ErRELt.

DOS FATOS

Veio a esta Controladoria lnterna para manifestação, os autos do Processo
Administrativo 334/2022, oriundo do procedimento licitatório de PREGÃO ELETRÔNICO Ne

OLO/2022, cujo objeto é nquslçÃo coM MoNTAGEM E lNsrAuçÃo DE MóvEts ptÁNEJADos

coNFEccroNADos EM MDF, coNFoRME pRoJETo gÁstco E AqutslçÃo or uoatuÁntos E MATERIAT

PERMANENTE PAnn EQUIPAR A BIBLIoTEcA MUNIcIPAI SItVIo NAScIMENTo EM sANTA IzABEt oo ennÁ,

encaminhado pelo departamento de gestão de contratos, solicitando parecer sobre o
procedimento para a aumento do quantitativo e consequente valor contratual, através do le
TERMO ADITIVO ao Contrato ne 088/2O22.

DO OBJETO

PRIMEIRO ADITAMENTO, de quantidade, do Contratos ne 08812022, firmados entre
o município de Santa lzabel do Pará, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO e a

e m p resa soluçÃo coM ÉRclo Et RE Lt, cN PJ 43. 2 3 3.526 / OOO1,-24.

PRAZO DE VrcÊNClA

A vigência do contrato iniciou na data de sua assinatura, dia 2OlO5l2A22, com prazo
de vigêncía de L2 (doze) meses e previsão de término em 2010512023. Permanecendo
inalterada sua vigência ainda que com a assinatura do le Termo Aditivo.

DA FUNDAMENTAçÃO

Previsão legal na Lei n.e 8.666193, exigêncías do Edital de Licitação de Pregão
Eletrônico ns OLO|2O22 PMSIP e seus anexos, constantes no Processo Administrativo
334/2022.

DAS ETAPAS PROCESSUAIS

Quanto aos atos realizados e à juntada de documentação vislumbrando o aditivo,
temos o que segue:
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| - Consta nos autos, ofício ne 5O7/2O22SEMED, solicitando (através dos documentos

anexos) aditivo de quantidade, com justificativa e manifestação do fiscal do contrato.

ll - Consta aceite por parte da empresa em fornecer o quantitativo acrescido,

mantendo todas as condições da proposta homologada.

lll - Também consta autorização da Ordenadora de Despesas para a celebração do

Termo Aditivo, após realizadas as providências necessárias.

lV - Consta dotação orçamentária necessária à elaboração do T.A.

V - Consta Parecer Jurídico ne 24112A22, de conclusão favorável ao processamento do

aditivo., nos termos do Art.65, 1,"b", §1 da Lei 8.666/93, sendo o acréscimo não superior a

25%o" ao valor pactuado originaríamente."

Vl - Consta ato que designa fiscal do contrato, qual seja, Portaria Conjunta ne 25,de 20

de maio de2O22.

DA CONCTUSÃO

O processo foi remetido a esta Controladoria, para análise dos aspectos
procedimentais padrões que definam a sequência lógica e otimizada da execução das rotinas
administrativas, conforme previsto no Artigo 8e, inciso ll, da Lei Municipal Ns 2L1/10 e
alterações. Portanto, convém salientar que este Parecer Técnico tem o escopo de assistir à

Administração no controle interno da legalidade dos atos administrativos praticados no'| '.

processo.

Em conclusão ao Contrato Administrativo ne O88/2O22,o presente encontra-se em

conformidade com a minuta contratual; com trâmite procedimental de acordo com a Lei

8.666/93. E, considerando, o Parecer Jurídico ne LLO|2O22, acostado aos autos, entendemos
pela regularidade do mesmo

Quanto ao procedimento de aditivo, não há recomendações ou pendências a serem

sanadas para que seja celebrado o Termo Aditivo.

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

responsabilidade e veracidade dos órgãos solicitantes, que tem competência técnica para tal;

ao Controle lnterno, de acordo com a Lei Municipal ne 2LL|2OL0, cabe a função da fiscalização

contábil, financeira, orçamentária e patrimoniat da administração pública municipal, que

baseado no Parecer Jurídico 1e 24U2O22 AJUR PMSIP, é pela resularidade dos
procedimentos.

É o parecer, salvo melhor entendimento.

Santa lzabel do Pará (PAj,22 de junho de2022.
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