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ESTADO DO PARA

MUNEíPO DE SANTA IZABEL DO PARÁ

COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO
Lei no 21112A10, de 14.07.2010.

EMENTA: 1o Termo Aditivo / Contrato no

6712019 i Processo de Dispensa no 31212019.
Objeto: Objeto: Aditivo de prazo de vigência.

DOS FATOS:

Chegou a esta Goordenadoria de Controle lntemo, encaminhado pelo Setor de Gestão de

Contratos, para manifestação, o ío Termo Aditivo ao Contrato no 6712019, oriundo do

procedimento de Dispensa de Licitação no 31212019, cujo objeto é a Contrataçáo de

Empfé§á pãfá Íoriiêeimênto dê fêcar§á üê gáÉ liqUéÍéitô dê pêt'rólêo (GLP) êm bóqão dê

13k9, água mineralem copos de 200mle recarga de água mineralem ganafÕes de 201, para

consumo nas Secretarias do Município de Santa lzabeldo Pará.

DO OBJETO:

Primeiro Aditamento de prazo de vigência do Contrato no 6712019, firmado entre o Município

de Santa lzabel do Pará e a empresa J P Distribuidora de Gás Eireli - EPP

(17 .401.956/0001 -06).

PRAZO DE VIGÊNCN:

A vigência do contrato iniciou na data de sua assinatura, em 2510612019 à 221A912019,

duração de 90 (cento e oitenta) dias.

A vigêncía do ío Termo Aditívo pelo mesmo período, inicia em 2310912419 à 2111212019,

duração de 90 (noventa) dias.

DA FUNDAMENTAÇÃO:

Lei Federal no 8.666/1993, e as exigências do Processo Administrativo no 312/2019-PMSIP

e seus anexos.

DA FORMALTZAçÃO DO PROCESSO

l. Consta nos autos o interesse da Administração Pública em dar continuidade no contrato,

através de aditivo; 
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ll. Foi anexado o despacho a assessoria jurídica para parecer e providências jurídicas

quanto a elaboração do 1o Termo Aditivo;

lll. Não consta juntado ao processo, o Parecer Jurídico quanto a legalidade do aditamento e

nem da Minuta do 1o Termo Aditivo, recomendamos anexar ao procêsso;

lV. Não consta juntada ao processo, a Minuta do 1o Termo Aditivo, recomendamos fazer a

juntada;

V. Não consta juntado ao processo, a publicação do Extrato do 1o Termo Aditivo no Diário

Oficial da Uniáo, no site dos Jurisdicionados do TCMIPA e no Portal da Transparência

mantido por esta municipalidade, recomendamos iazer ajuntada.

PAREGER

§ob o ponto de vista técnico, observa-se que o tramite procedimental estabelecido, está

parcialmente em desacordo com a lei 8.666/93, (Licitação e Contrato da Administração

Pública),

Ê. imprescindível ressaltar que as informaçôes acostadas aos autos são de inteira

responsabilidade e veracidade dos Órgâos interessados, que tem competência técnica para

tal, do Controle lntemo, de acordo com a Lei Municipal no 21112010, a funçâo da fiscalização

contábi!, financeira, orçamentária e patrimonialda administração pública municipal.

Dessa forma, diante do exposto, conclui-se que em razâo da inviabilidade de se aguardar o

deslinde da licitaçâo e considerando que o Contrato está dentro da vigência, este Órgão de

Controle é pela regularidade do processo, desde que atenda as recomendaçôes acima

enumeradas.

É nosso parccer, satvo methorentendimento.

Santa lzabeldo PaÉ (PA),24 de setembro de 2019.

RAIMUNDA MARIA Assinado de forma
raÉrÀ§ Dr digital por RAIMUNDA
ALMEIDA:2134844825 MARIA FARIAS DE

3 ALMEIDA:213484z18253

Raimunda Maria Farias de Almeida
Coordenadora do Controle lnterno

Decreto Municipal no 02512017
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