
PREFEITURA DE

SÃO MIGUEL DO GUAMÁ

PODER EXECUTIVO

CONTROLADORIA GERAL DO 
MUNICÍPIO – CGM

RELATÓRIO E PARECER DA CONTROLADORIA GERAL – CGM

PROCEDÊNCIA: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 201822103-CPL-PM-SMG

OBJETO: FORMALIZAÇÃO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA

DOS CONTRATOS NÚMEROS 20197067, 20197068, 20197069 E 20197070 ORIGINADOS DA LICITAÇÃO NA

MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2019 (2ª CHAMADA) QUE TEM COMO PARTES O FUNDO

MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ E A EMPRESA GESTÃO MÉDICA ESPECIALIZADA

SERVIÇOS MÉDICOS LTDA, CNPJ 26.634.582/0001-51.

               
             O Controlador Geral do Município de São Miguel do Guamá – PA, com base na Constituição Federal, ar-

tigos 31, 70 e 74 inciso IV, na Lei Federal 101 de 4 de maio de 2000, na Lei Federal 4.320/64, na Lei Federal

10.180 de 6 de fevereiro de 2001, na Lei Municipal 255 de 30 de outubro de 2013, artigo 33, incisos de I a IX, e

em atendimento a determinação contida no § 1º, do art. 11 da  Resolução 11.535/TCM/PA, de 01 de julho de

2014, DECLARA para todos os fins de direito junto ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará,

que procedeu análise integral na documentação que formam os autos do processo administrativo em epígrafe,

que tem como objeto a formalização do terceiro termo aditivo de prorrogação do prazo de vigência dos contratos

números 20197067, 20197068, 20197069 e 20197070, originados da licitação na modalidade Pregão Eletrotôni-

co Nº 010/2019 (2ª Chamada) que tem como parte de um lado o FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE SÃO MIGUEL

DO GUAMÁ e do outro a empresa GESTÃO MÉDICA ESPECIALIZADA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA, CNPJ

26.634.582/0001-51.

             No Processo Administrativo constam os documentos indispensáveis para a prorrogação do prazo de vi -

gência dos contratos, quais sejam:

           - informação dos servidores fiscais dos contratos 20197067, 20197068, 20197069 e 20197070 celebra-

dos com a empresa GESTÃO MÉDICA ESPECIALIZADA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA, de que os mesmos te-

rão seus prazos de vigência encerrados no dia 31/12/2021, e a empresa se encontra em conformidade e apta

para continuar com os bons serviços já prestados, sendo cumpridora dos prazos e dos termos firmados nas con-

tratações, anexando as cópias dos contratos e respectivos termos aditivos da primeira e segunda prorrogação

do prazo de vigência, fls. 01 a 15, 25 a 38, 48 a 63 e 73 a 85;

           - solicitação de anuência a empresa GESTÃO MÉDICA ESPECIALIZADA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA

para celebração do terceiro termo aditivo de prorrogação do prazo de vigência dos contratos por mais 8 (oito)

meses, e aceite da mesma, fls. 16 a 21, 39 a 44, 64 a 69 e 86 a 91;

            - justificativas do Gestor do Fundo Municipal de Saúde de São Miguel do Guamá da necessidade da

prorrogação do prazo de vigência dos contratos, fls. 22 a 24, 45 a 47, 70 a 72, 92 a 94 dos autos

          - documentos de habilitação da empresa GESTÃO MÉDICA ESPECIALIZADA SERVIÇOS MÉDICOS

LTDA, fls. 95 a 107 dos autos;
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             - informação da existência de dotação orçamentária para cobertura das despesas, fls. 110 e 111 dos au -

tos; 

             - declaração de adequação orçamentária e financeira, fls. 112 dos autos;

             - autorização de abertura de processo e de realização da despesa, fls. 113 dos autos;

             - decreto de nomeação dos membros da Comissão Permanente de Licitação, fls. 114 a 119 dos autos 

           - apresentação de justificativas e base legal para a prorrogação de prazo de vigência dos contratos, fls.

120 a 121 dos autos;

             - minuta dos termos aditivos; fls. 122 a 123 dos autos;

             - parecer jurídico, fls. 125 a 130 dos autos.   

           No tocante as formalidades legais exigidas para o aditamento aos contratos, observa-se que a adminis -

tração tomou todas as providências necessárias de praxes, conforme constam nos autos.

            Quanto ao aspecto legal, se encontra justificada a necessidade da prorrogação por mias 8 (oito) meses

do prazo de vigência, e esse prazo ainda está dentro do limite de 60 (sessenta) meses previsto na lei para dura-

ção dos contratos de serviços a serem executados de forma contínua, fato esse, que vai ao encontro do dispos-

to  no  Art.  57,  inciso  II  da  Lei  8.666/93  e  ao  previsto  na  cláusula  sexta,  item 2  dos  contratos  20197067,

20197068, 20197069 e 20197070.

            Somado a isso, existe dotação orçamentária especifica para a cobertura das despesas, a empresa apre-

sentou sua documentação de habilitação atualizada, e as minutas dos termos aditivos foram analisadas pela As-

sessoria Jurídica que emitiu parecer favorável pela prorrogação do prazo de vigência dos contratos. 

            Mediante essas considerações, entendo legal a prorrogação do prazo de vigência dos contratos, deven-

do o extrato dos termos aditivos serem obrigatoriamente publicados no Diário Oficial e Portal da Transparência,

para atender ao disposto no Art. 61, Parágrafo único da Lei 8.666/93 e no Art. 8º §1º, IV da Lei nº 12.572/2011.  

            Alertamos para o envio dentro do prazo via Mural de Licitações, dos documentos mínimos dos termos

aditivos conforme dispõe o Art. 6º, inciso II, anexo III da Resolução Administrativa nº 29/2017/TCM, de 4 de julho

de 2017.

              É o parecer, submetido a deliberação superior. 

              São Miguel do Guamá, 17 de dezembro de 2021

RAIMUNDO SÁVIO BARROS BATISTA

Controlador Geral do Município

Decreto 020/2021 
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