
 
ESTADO DO PARÁ 

GOVERNO MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA 

SUPERINTENDÊNCIA DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO 

 

PARECER FINAL DE REGULARIDADE DO CONTROLE INTERNO 
O Sr.º LUCIANO MORAIS, brasileiro, solteiro, portador da carteira de identidade nº 

4559393 SSP/GO, inscrito no CPF sob o nº 005.416.391-96, residente e domiciliado nesta 

cidade de Santana do Araguaia – PA, responsável pela Superintendência do Sistema de 

Controle Interno do Município de Santana do Araguaia, nomeado nos termos do Portaria 

n.º 017/2021 de 01 de Janeiro de 2021, declara, para os devidos fins, junto ao Tribunal de 

Contas dos Municípios do Estado do Pará, que analisou integralmente PROCESSO 

LICITATÓRIO Nº 013/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2021/FMS, QUE 

VERSA SOBRE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA COLETA, 

TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS QUE 

REPRESENTAM RISCO BIOLÓGICO, DE SERVIÇOS DE SAÚDE, PARA 

ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA 

EXAME E EMISSÃO DE PARECER A RESPEITO DA SOLICITAÇÃO DO 1º 

PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 

2021/044.  

 Assunto: 1º Primeiro Termo Aditivo de Prorrogação de Prazo do Contratato nº 

2021/044.  

No caso em análise, houve a contratação por meio de processo licitatório de 

empresa especializada na área de coleta, transporte e destinação final de resíduos que 

apresentam risco biológico, de serviço de saúde. A empresa vencedora do certame foi a R 

E R EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, CNPJ nº 01.195.098/0001-42, onde a 

Secretaria Municipal de Saúde solicitou o presente aditivo de prorrogação de prazo do 

contrato. Nesse contexto, o que se pretende aqui é apenas prorrogar o prazo para concluir 

uma obra. As justificativas para prorrogação são plausíveis e razoáveis, com amparo legal 

para fundamentar a formalização de um aditivo de prazo.   

 A par disto, necessário se faz as seguintes providências e verificações para 

elaboração do aditivo de prorrogação de prazo para conclusão da obra:   

1). Existe manifestação do contrato demonstrando interesse na prorrogação do 

prazo de vigência do contrato?  

2). Os preços contratados permanecem vantajosos para a Administração?  

(Art. 57, II, Lei 8.666/93).  

3). Há manifestação da Administração (preferencialmente do gestor do contrato) 

acerca da execução do contrato, justificativa da necessidade da prorrogação e sobre a 

manutenção das condições vantajosas do ajuste?  

(Art. 57, II e § 2º, da Lei 8.666/93).  

4). Consta nos autos do processo pedido de aditivo de prazo da contratada acerca do 

pleito suscitado?  

5). A prorrogação foi autorizada pela autoridade competente?  

(Art. 57, § 2º, Lei 8.666/93).   

6). Foi juntado o comprovante da manutenção das mesmas condições de habilitação 

exigidas na licitação?  (Art. 55, XIII, Lei 8.666/93).  

Posto isto, entendemos que, preenchidos os requisitos e pressupostos legais para o 

ADITIVO de prorrogação de prazo ao contrato anteriormente firmado, conforme 

referência supra identificada, nada obsta sua formalização.  Esta Controladoria  se 

manifesta favorável à celebração do referido Termo Aditivo, conforme autoriza 

lei maior retro citada. 



     Com base nas regras insculpidas pela Lei n.º 8.666/93, Lei Complementar n° 

123/2006 e demais instrumentos legais correlatos, pelo que declara, ainda, que o 

referido processo se encontra: 

(X) Revestido de todas as formalidades legais, nas fases de habilitação, 

julgamento, publicidade e contratação, estando apto a gerar despesas para a 

municipalidade; 

() Revestido parcialmente das formalidade legais nas fases de habilitação, 

julgamento, publicidade e contratação, estando apto a gerar despesas para a 

municipalidade, com as ressalvas enumeradas no parecer de controle interno, 

encaminhado como anexo. 

( ) Revestido de falhas de natureza grave, não estando apto a gerar despesas para 

a municipalidade, conforme impropriedades ou ilegalidades enumeradas no Parecer do 

Controle Interno, encaminhado como anexo. 

Declara, por fim, estar ciente de que as informações aqui prestadas estão sujeitas 

à comprovação por todos os meios legais admitidos, sob pena de crime de 

responsabilidade e comunicação do Ministério Público Estadual, para as providências 

de alçada. 

O parecer supra não elide nem respalda irregularidades não detectadas nos 

trabalhos desenvolvidos pela entidade, nem isenta dos encaminhamentos 

administrativos e legais que o caso ensejar. 

 

 

 

 

 

Santana do Araguaia – PA,03 de Dezembro de 2021

 

 

 

 

Responsável pelo Controle Interno: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Praça dos Três Poderes, s/n, Centro – Santana do Araguaia-PA, CEP 68.560-000 


		2021-12-03T16:29:51-0300
	LUCIANO MORAIS:00541639196




