
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: 000093/21-CPL-PMSMG
OBJETO: RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 20210167, FIRMADO COM A SECRETA-
RIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E A EMPRESA FL CHARCHAR ME. 
                O Controlador Geral do Município de São Miguel do Guamá – PA, com base na Constituição Federal, arti-

gos 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 to -

dos 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 rescisão uni-

lateral do contrato administrativo Nº 20210167 firmado com Secretaria de Assistência Social e a empresa FL CHAR-

CHAR ME.

                  Nos autos, cotem o ofício Nº 371/2021-GAB-SEMAS no qual a Secretária de Assistência Social, deliberou

pela não manutenção do vínculo contratual com a empresa FL CHARCHAR ME, por falta de interesse público na exe-

cução do contrato, configurando causa permissível de rescisão, conforme dispõe o Art. 78, inciso XII e Art. 79 da Lei.

Nº 8.666/93.   

                  O Fiscal do Contrato Nº 20210167, servidora MARIA IVONE DE OLIVEIRA FERREIRA, em despacho, in-

forma as notas fiscais emitidas pela contratada, e afirma não haver nenhuma incompatibilidade ou prejuízo quanto a

execução do contrato, tendo a contratada cumprido os termos previstos nas cláusulas do contrato, e que foram pagos

os serviços devidamente prestados pela mesma.

                    Foi anexado aos autos, uma cópia do contrato, e o assunto foi submetido a apreciação da Assessoria Ju -

rídica que emitiu parecer de 4 (quatro) laudas, e na conclusão opina pelo prosseguimento da rescisão unilateral do

contrato administrativo Nº 20210167.

                      Mediante essas informações, acompanhamos a conclusão do parecer jurídico, devendo ser observado o

Art, 5º,LV da Constituição Federal, que impõe que seja assegurado nos processos administrativos o contraditório e

ampla defesa (forma do ato em sentido amplo), isto porque, por ser ato vinculado, a rescisão é passível de ataque

pelo interessado caso não concorde com a decisão do agente público, razão pela qual a Administração deve notificar

a contratada para tomar conhecimento dos fatos apontados como hábeis a rescindir o contrato.

                      É o parecer, submetido a deliberação superior. 

                     São Miguel do Guamá, 13 de setembro de 2021

RAIMUNDO SÁVIO BARROS BATISTA

Controlador Geral do Município

Decreto 020/2021 
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