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PARECER DE REGULARIDADE DO CONTROLE INTERNO -TERMO ADITIVO
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Eu  JULIANA  FERNANDA  VIEIRA  DA  SILVA,  portadora  do  CPF/MF  n°  036.321.182-99,  residente  e

domiciliada   na   Rua   Sargento   Simplicio,   s/n,   Centro   -   lpixuna   do   Pars,   CEP   n9   68.637-   No
cumprimento das atribuic6es estabelecidas nos Art. 31 e 74 da Constituic5oFederal, nos termos do
§1°, do art.  11, da  RESOLU¢AO  N°.  11.410/TCM  de  25 de fevereiro de 2014 e demais normas que
regulam as atribui¢6es do Sistema de Controle lnterno, referentes ao exerci'cio do controle pr6vio e
concomitante dos atos de gestao e, visando orientar o Administrador Ptlblico, expedimos, a seguir,
nossas considerac6es.

Ementa:  Termo  aditivo  dem  referencia  ao  reequilibrio  econ6mico  financeiro  dos

contratos em referencia n9  20220145, 20220161, 20220163, 20220164, 20220165  e 20220168.

PARECER
Trata-se   do   parecer   deste   controle,   solicitado   pela   Comissao   Permanente   de

Licitac5o -CPL,  para fins de manifestacao quanto a possibilidade de supressao dos contratos n9

20220145,  20220161,  20220163,  20220164, 20220165   e 20220168, firmado entre a  Prefeitura

Municipal  de lpixuna  do Pars  e empresa  POSTO DE  COMBUSTIVEL MANDACARU  EIRELl, visando

atender   as   necessidades   da   PREFEITURA   MUNICIPAL   DE   IPIXUNA   DO   PARA   E   0S   DEMAIS

ORGAOS.

A  empresa  em  referencia  solicitou  o  reajuste  visando  a  oneracao  do  valor  do  produto

(COMBUSTIVEL  DIESEL),  o  qual  informa  o  aumento  imprevisivel  no  valor  do  item  Diesel.  Diante

das analises realizadas nas solicitac6es, observou-se que ha necessidade de altera¢6es de valores,

afim de seguir o equilibrio economico financeiro.

Em  conformidade com  as  Lei  das  licitac6es  e  das analises  do  contrato firmado  entre  as

referidas  partes,  ha  conformidade  e  preve  a  possibilidade  solicitada.  Dessa  forma,  o  termo

aditivo sera conforme a legalidade, com a finalidade de dar continuidade aos servieos prestados.

Por conseguinte, em  meio as an5lises feitas na  proposta  e solicitac5o de  reajuste,  onde

se teve  urn  aumento  de  cerca  de  19,88%  do  valor  no  Diesel  S10   e  20,19%  no  Diesel  S500,

conforme notaas fiscais comprovadas.
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Ressalta-se que, a justificativa  est5  pautada  na continuidade dos servicos.  Deste  modo,

esta  coordenadoria,  em  suas considerac6es, faz saber que,  ap6s exames detalhados dos atos

procedimentais deste tema em quest5o.

Dessa forma, passamos a opinar de forma favoravel, assim como exposto no Parecer do

Juridico que esta  em  concordancia com  as formas  legais com  base  nas  regras insculpidas pela

Lei   n°  8.666/1993   e  demais  instrumentos   legais  correlatados.  Sendo,   o  valor  maximo  de

realinhamento  dos  itens  acima  relacionados  consiste  em  DIESEL  S10  SERA  NO  VALOR  DE  R$

6,50 REAIS E DIESEL S500 NO VALOR DE  R$ 6,55.

Ipixuna do Para,  27 de abril de 2022.
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Juliana Fernanda Vieira da Silva
Controladoria Geral do Municipio
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