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PARECER  

CONTROLE INTERNO 
 

Ementa: PROCESSO ORIGINÁRIO N° 5105/2018 – 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 6879/2022 – TERMO 
ADITIVO – PREFEITURA MUNICIPAL. 

RELATÓRIO 

Vem a exame do departamento de Controle Interno deste município para 
manifestação, devidamente autuado contendo 471 (quatrocentos e setenta e uma) folhas em 
único volume, procedimento licitatório acompanhado de solicitação para Termo Aditivo referente 
à contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos profissionais de 
assessoria e consultoria pública, de natureza singular, incluindo diagnóstico e levantamento dos 
problemas atuais em relação à transparência pública, escolha de servidores responsáveis por 
cada setor, capacitação dos servidores escolhidos, assessoria completa para coleta, revisão e 
publicação de material exigido por lei, relatórios mensais de acompanhamento e implantação de 
toda tecnologia necessária para publicação constante das informações obrigatórias, para atender 
a Lei de Acesso à Informação (Lei 12.527/2011), a Lei da Transparência (Lei 131/2009) e a Lei 
de Responsabilidade Fiscal (LC 101/00), conforme exigências dos tribunais de contas, Ministério 
Público Federal (MPF) e outros. 

O processo encontra-se instruído com os seguintes documentos: Ofício n° 
032/2022, no qual a contratada solicita prorrogação da vigência contratual e reajuste de valores 
elencando suas razões (fls. 436); Ofício n° 489/2022, no qual a Prefeitura Municipal manifesta 
concordância em prorrogar o prazo de vigência contratual (fls. 435); Ofício n° 506/2022, no qual a 
Prefeitura Municipal manifesta concordância com o reajuste de 10,07% ao contrato (fls. 437); 
Justificativa (fls. 439); Declaração de previsão orçamentária (fls. 440); Declaração de 
disponibilidade financeira (fls. 441); Relatório de fiscal de contrato (fls. 442); Autorização à 
Comissão de Licitações e Contratos para proceder à formalização do Termo Aditivo (fls. 443); 
Certidões da contratada (fls. 444-457); Minuta de Termo Aditivo (fls. 458-460); Parecer Jurídico 
(fls. 462-468); Termo Aditivo devidamente assinado (fls. 469-470). 

OBJETO 

Quarto Termo Aditivo correspondente ao Contrato n° 003/2019, firmado entre a 
Prefeitura Municipal de Conceição do Araguaia/PA e a empresa CR2 CONSULTORIA EM 
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, devidamente inscrita no CNPJ sob o n° 
23.792.525/0001-02, cujo objetivo prorrogar o prazo de vigência contratual de 05/10/2022 até 
04/09/2023, bem como acrescentar 10,07% ao valor contratual, passando o mesmo para 
R$3.192,03 (três mil cento e noventa e dois reais e três centavos) mensais. 

PARECER 

Verifica-se que, a justificativa apresentada não deixa dúvidas sobre a 
necessidade de aditamento. 

Não havendo, portanto, objeção para que o Termo Aditivo tenha sido realizado, 
visto que foram cumpridas as determinações vigentes. 

Ante o exposto, conclui-se que o referido termo aditivo encontra-se revestido de 
todas as formalidades legais, estando apto a gerar despesas para esta municipalidade, salvo 
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melhor juízo. 
Ressalto que a opinião supra não elide e nem respalda quaisquer irregularidades 

não identificadas por esta Controladoria. 

Por fim, recomendo que seja promovida a publicidade dos atos através do Mural 
de Licitações do TCM/PA e Portal da Transparência, como requer a legislação vigente.  

É o parecer. 

Conceição do Araguaia/PA, 26 de setembro de 2022. 

 
 

Larissa Gonçalves Macedo 
Controladora Geral do Município 

Port.133/2021 
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