
@
ESTADO DO PARA

MUNrcíPO DE SANTA IZABEL DO PARA

Lei Municipalno 21112010, de M.A7.2014.

PARECER DO CONTROLE INTERNO

EMENTA: Dispensa de Licitação n'31212A19 / 2o Termo Aditivo / Contrato no 67/2019.

OBJETO: Contrataçáo de Empresa para fomecimento de recarga de gás liquefeito de

petroleo (GLP) ém bôtijão dê 13k8, ágúa miheral em copos dê 200m1 ê recãr§á dé ágúá

mineral em garrafôes de 201, para eonsurno nas Secretarias do Munieípio de Santa lzabel

do Pará.

1. RELA

lniciado por provocação da Secretaria Municipal de Administração e Finanças (Despacho

em 11t12t2019), fora instruido e encaminhado pelo setor de Gestão de Contratos para a

'devÍda análise do pro'cedimento preliminar junto a este Órgâo de Controle lntemo, no que

tange a justificativa do valor, verificaçâo de existência de indicaçâo orçamentária e

regularidade fiscal.

Vale esclarecer, que quanto a sua legalidade, pertinência e ditames legais, serão

analisados pela Assessoria Jurídica no Parecer Jurídico da Municipalidade.

2, CONTROLE INTERNO

De asordo Gom € {*ei Munieipalno2l 1.1201A., o Gsntrsle {nterns de Poder Exeoutivo, tem por

objetivo a fiscalizaçáo contábil, Íinanceira, orçamentária, operacional e patrimonial da

Administração Pública Municipal e a verificação e avaliação dos resultados obtidos pelos

administradores em geral.

Torna-se necessário esclarecer que este Controle lntemo está se manifestando no sentido

de anaiisar as iircunstâniias prõprias de cada processo e na avaiiaçào prêvia oa

formalização do procedimento a que está submetida este Órgão de Controle a título de

orientação ê assessoramênto, ressaltando-se que, no caso de haver irregularidadês, as

mesmas serâo apontadas em Auditoria própria.

Neste sentido, cabe a ressalva quanto a responsabilização solidária do responsável pelo

Controle lntemo. Tal responsabilidade só oconerá em caso de conhecimento da ilegalidade

ou irregularidade e dela não informar tais atos ao Tribunal de Contas no qual é vinculado,

ferindo assim sua atribuição de apoiar o Controle Extemo. lmportante destacar que o
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'coôrdêi1ái1ôr dô cófitróE fttêmó não é ó 'órdênãdor dê dêspêsá§ ê quê tãl ãtibuiçãô §ê

restringe ao gestor,

Assim sendo e tendo em vista que o procedimento em análise implica em realização de

despesa, segue manifestaçâo do Controle lntemo.

3. DQ PRCIGESSO

O presente proeê€so é eomposto Ce 01 {urn) volume, deetinado € prêsênte enálise € inicier

da solicitação do 20 Termo Aditivo, sendo instruído, dentre outros, com os seguintes

documentos:

o Despacho da SEMAD para o Setor de Orçamento, justiÍicando ê solicitando a indicaçâo de

dotação orçamentária necessária a elaboração do 20 Termo Aditivo de valor do contrato

originário, que passa de R$ 84.360,00 (oitenta e quatro mil, trezentos ê sessenta reais) para

R$ 105.450,00 (cento e cinco mil, quatrocentos e cinquenta reais);

o Extrato de Dotação Orçamentária, comprovando a disponibilidade orçamentária para a

elaboração do aditivo de valor;

r Parecer Jurídico nó 42212019, opinando pela legalidade do acréscimo de 25o/o (vinte e

cinco por cento) sobre o valor originário do contrato;

r Segundo Termo Aditivo ao Contrato no 06712O19, devidamente assinado pelas partes, em

11 de dezembro de 2019;

r Publicação do Extrato do 10 Termo Aditivo ao Contrato de Dispensa de Licitaçáo no

31212019 - PMSIP/SEMAD, no Diário Oficialda União;

r Publicação do Extrato do 20 Termo Aditivo ao Contrato de Dispensa de Licitação no

31212019 - PMSIP/SEMAD, no Diário Oficialda União.

4. DOS DOCUMENTOS NÃO APRESENTADOS

ESTADO DO PARA

o Ato que designa um servidor para Fiscal do Contrato, conforme exigência legal e a

Gláusula Segunda, ltem 2.4 do Contrato no 6712019;

r o relatório do Fiscaldo Contrato, justificando a necess,o^i,-1i,^1*e,:"lll,,[ll]$"ftq*fi,$o contrato;
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@
ESTAD.O DO PARA

MUNrcíPlo DE SANTA IZABEL DO PARA

no 21112O1O, de 14.07.2010.

i A óóficórdânóiâ préVl'á dA êmprêSâ êm Uâr cófiffiúidãUê I10s tênflôs rcôi1trátuãis;

r A Minuta do Contrato para a análise da Assessoria Jurídica;

o A comprovação da regularidade fiscale de habilitação da empresa contratada.

5. DO OBJETO DA

Vale resealtarl que a analise neste pârê@ri se restringiu a ver.ifiea@e dos requieitos formais

para a deflagração do aditivo, bem como da apreciação da justificativa do valor, reguláridade

fiscal, verificaçâo de existência de dotação orçamentaria e saldo orçamentário disponível,

adequação da despesa com a LOA, LDO e PPA.

Destaca-se que a presente manifestação, toma por base, exclusivamente, os elementos que

constam, até a presente data, nos autos do processo administrativo em analise, não sendo

possível adentrar a análise da conveniência e da oportunidade da pÉtica de atos

administrativos e nem ainda manifestar-se sobre aspectos técnico-administrativos, assim

como aos requisitos legalmente impostos.

Desta forma, esta Coordenadoria não se pronunciará sobre os aspectos técnicos da

contratação por se tratar de matéria fora de sua competência. Partiremos da premissa de

que a autoridade competente se municiou dos conhecimentos especiÍicos imprescindíveis

para a adequação do ohjeto da contratação as necessidades da Administração, assim como

aos requisitos legalmente impostos.

6. DAS REC

Diante do exposto, ressaltamos a ne@ssiclade de ser ater as resornendaçôes abaixo

enumeradas:

1. Recomendamos anexação do Ato que designou o Fiscal do Contrato, conforme exigência

legal e a Cláusula Segunda, llem 2.4 do Contrato no 6712019;

2. Recomendamos a manifestação do

obrigaçÕes contratuais pela empresa e a

contrato;

Fiscal do Contrato, sobre o cumprimento das

justificativa da necessidade de continuidade do
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ESTADO DO PARA
MUNEíPO DE SANTA IZABEL DO PARÁ

lno 21112010, de 14.07.2014.

3. RêCôillêr1üã',ffôS e 'óonÕórdâÍ1d'á préviâ de êmprêsã êm dâr ôó'ntinuidãdê nôs térmos

contratuais;

4. Recomendamos anexar a Minuta do Contrato para a análise da Assessoria JurÍdica;

5. Recomendamos a comprovação da regularidade fiscal e de habilitaçâo da empresa

contratada; e

6. Recomendamos a publicação no site dos Jurisdicionados do TCM/PA e no Portal da

Transparência Pública.

É .mpreeeindível reeseltar que as informaçôes aoestedas aos autos sâo de inteira

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

tal, do Controle lntemo, de acordo com a Lei Municipalno 21112010, a função da Íiscalizaçâo

contábil, financeira, orçamentária e patrimonialda administração pública municipal.

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

parciaimente em desaconio com a iei à.àôôiàe, (Lichaçào e Õontrato da Àoministraçào

Pública),

Dessa forma, este Órgâo de Controle, é pela regularidade do processo que trata do 20

Termo Aditivo ao Contrato no 6712019, desde que atenda as recomendações acima

enumeradas.

É nosso parecer, salvo melhor entendimento.

Santa lzabel do Pará (PA), 23 de junho de 2020.

RAIMUNDA MARIA Asslnado de folma digital

FARTAs DE FfiâtflH*oo"ou'o
ALM EIDA:2 1 348448253 41yp1p4.21 3464462r,

Raimunda Maria Farias de Almeida
Coordenadora do Controle lnterno

Decreto Municipal n' 02512017

7.
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