
PREFEITURA DE

SÃO MIGUEL DO GUAMÁ

PODER EXECUTIVO

CONTROLADORIA GERAL DO 
MUNICÍPIO – CGM

PARECER-CGM/PMSMG
PARECER Nº 227- CGM/PMSMG
PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº 00000038/22-CPL/PMSMG
MODALIDADE:  PREGÃ� O  ELETRO� NICO  019/2022-1º  TERMO  ÃDITIVO  (REEQUILI�BRIO  ECONO� MICO-FINÃNCEIRO).  OBJETO:
ELÃBORÃÇÃ� O DE TERMO ÃDITIVO ÃO CONTRÃTO Nº 20222752 ORIUNDO DO REGISTRO DE PREÇOS PÃRÃ CONTRÃTÃÇÃ� O DE
SERVIÇOS DE TRÃNSPORTE ESCOLÃR TERRESTRE E FLUVIÃL OBJETIVÃNDO ÃTENDER ÃS NECESSIDÃDES DE LOCOMOÇÃ� O DOS
ÃLUNOS MÃTRICULÃDOS NÃS ESCOLÃS PU� BLICÃS DE ENSINO (ESTÃDUÃL E MUNICIPÃL) NO MUNICI�PIO DE SÃ� O MIGUEL DO
GUÃMÃ� /PÃ.
CONTRATADO: M. E. E CRISTO REI TRANSPORTES- EPP. CNPJ: 22.953.097/0001-90

O Controlador Geral do Municí4pio de Sa6o Miguel do Guama4  – PÃ, com base na Constituiça6o Federal, artigos 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 fe -

vereiro de 2001, na Lei Municipal 255 de 30 de outubro de 2013, artigo 33, incisos de I a IX, e em atendimento a de-

terminaça6 o contida na INSTRUÇÃ� O NORMÃTIVÃ Nº 22/2021/TCMPÃ, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2021,  DECLARA

para todos os fins de direito junto ao Tribunal de Contas dos Municí4pios do Estado do Para4 , que procedeu ana4 lise in-

tegral na documentaça6o que formam os autos do processo em epí4grafe, que tem como objeto ELÃBORÃÇÃ� O DE TER-

MO ÃDITIVO ÃO CONTRÃTO Nº 20222752, ORIUNDO DO REGISTRO DE PREÇOS PÃRÃ CONTRÃTÃÇÃ� O DE SERVIÇOS

DE TRÃNSPORTE ESCOLÃR TERRESTRE E FLUVIÃL OBJETIVÃNDO ÃTENDER ÃS NECESSIDÃDES DE LOCOMOÇÃ� O

DOS ÃLUNOS MÃTRICULÃDOS NÃS ESCOLÃS PU� BLICÃS DE ENSINO (ESTÃDUÃL E MUNICIPÃL) NO MUNICI�PIO DE

SÃ� O MIGUEL DO GUÃMÃ� /PÃ.  Trata-se do 1º termo aditivo (reequilí4brio econoG mico -  Financeiro) ao contrato nº

20222752. 

 O valor inicial do contrato, anteriormente perfazia: Contrato Nº 20222752, R$ 704.192,40 (Setecentos e Qua-

tro Mil, Cento e Noventa e Dois Reais e Quarenta Centavos), com o percentual de 18% (Dezoito por Cento) do valor

reequilibrado, correspondente a R$ 98.259,42 (Noventa e Oito Mil, Duzentos e Cinquenta e Nove Reais e Quarenta e

Dois Centavos). Ãpo4 s o reequilí4brio contratual em epí4grafe, o valor atual do contrato perfaz R$ 802.451,82 (Oito-

centos e Dois Mil, Quatrocentos e Cinquenta e Um Reais e Oitenta e Dois Centavos). 

          1-Relatório:

 Como se observa atrave4s dos documentos da pessoa jurí4dica, M.E.E CRISTO REDENTOR, a mesma requer o

Reequilí4brio econoG mico–financeiro do Contrato Nº 20222752, mediante justificativas e planilhas anexas aos autos;

Necessa4 rio mencionar, na posse da documentaça6o da empresa as fls. 01 a 22 dos autos, a Ãdministraça6o to-

mou as seguintes provideGncias:

✔ Solicitou manifestaça6o de Fiscal do contrato, fls. 23 dos autos;

✔ Juntou Relato4 rio do Fiscal de contrato, fls. 24 a 27 dos autos;

✔ Juntou Portaria de Fiscal de Contrato Nº 239/2022, fls. 28 dos autos;

✔ Juntou Co4 pia do Contrato Nº 20222752, fls. 29 a 46 dos autos;

✔ Juntou Co4 pia do Contrato Nº 20222793, fls. 47 a 64 dos autos;

✔ Juntou Relato4 rio de cotaça6o de preço, fls. 67 a 70 dos autos;

✔ Decreto Nº 012/2022, de 26 de Janeiro de 2022, Dispo6 e sore a nomeaça6o da Comissa6o Permanente de Licita-

ça6o, fls. 71 a 75 dos autos;
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✔ Juntou documentos referentes aos preços apurados, fls. 76 dos autos;

✔ Solicitou informaço6 es do Departamento de Planejamento sobre a existeGncia de Dotaça6o Orçamenta4 ria do Fun-

do Municipal de Educaça6o e FUNDEB para a cobertura das despesas, obtendo resposta favora4vel, fls. 77 a 81 dos au-

tos;

✔ Emitiu Declaraça6o de Ãdequaça6o Orçamenta4 ria e Financeira, fls. 82 dos autos;

✔ Ãnexou Co4 pia do Termo de autorizaça6o de despesa, fls. 83 dos autos;

✔ Minuta de Termo Ãditivo de Reequilí4brio EconoG mico-Financeiro, fls. 84 a 85 dos autos.

✔ Ãnexou Justificativa, embasamento legal para a contrataça6o, 84 a 86 dos autos;

✔ Ãnexou a Minuta do Termo Ãditivo, fls. 87 a 88 dos autos

✔ Parecer Jurí4dico, fls. 90 a 94 dos autos;

✔ Convocaça6o para apresentaça6o de documentos da Licitante para assinatura do contrato, 95 dos autos;

✔ Juntou Documentos da licitante, fls. 96 a 101 dos autos;

✔ Solicitaça6 o  da  Presidente  da  CPL  aN  Secreta4 ria  Municipal  de  Educaça6o,  acerca  do  saldo  dos  contratos  Nº

20222752 e 20222793, fls. 102 a 106 dos autos;

✔ Convocaça6o para Celebraça6o de Termo Ãditivo, fls. 107 dos autos; 

✔ Co4 pia do Primeiro Termo Ãditivo de Reequilí4brio EconoG mico-Financeiro ao Contrato Nº 20222752, fls. 108 a

111 dos autos;

✔ Extrato de Termo Ãditivo, fls. 112 dos autos;

De acordo com os documentos acostados dos autos, certificamos que o mesmo e4  composto de I Volume e 113

laudas, todas numeradas e rubricadas, compondo o aspecto formal do processo.

 Importante relatar. Esta Controladoria detectou conforme despachos acostados dos autos, desde o momento

da solicitaça6 o para formalizaça6o do Termo aditivo ate4  o Parecer jurí4dico, os autos faz refereGncia aos dois contratos,

os  quais  sa6 o:  contrato  Nº  20222752  e  20222793.  Ãpo4 s  ana4 lise  detalhada,  observa-se  que  apenas  o  contrato

Nº20222752 será de fato reequilibrado, uma vez que este possui saldo suficiente para o pleito, conforme dotaça6o

orçamenta4 ria emitida pelo departamento de planejamento estrate4gico, as fls. 77 a 81 dos autos e relato4 rio de saldos,

emitido pela Secretaria Municipal de Educaça6o, fls. 103 a 106 dos autos.

2-Análise Sumária:

Ãpo4 s minuciosa ana4 lise da documentaça6o, observa-se que a pessoa jurí4dica M. E. E CRISTO REI TRANSPORTES,

mediante justificativas apresentadas, requer o reequilí4brio econoG mico-financeiro do contrato acima mencionado e

apresenta notas fiscais, nas quais constam o preço me4dio ponderado ao consumidor final de itens relacionados ao

funcionamento e manutença6o dos veí4culos. Notas emitidas no dia 04/06/2022 e 06/07/2022. Documentos esses,

que comprovam o aumento dos itens e serviços relacionados a manutença6o dos mesmos, provocando com isso o de-

sequilí4brio econoG mico-financeiro do contrato, tornando-o oneroso para a empresa a disponibilidade dos transpor-

tes. Contudo, cabe salientar que apenas as notas fiscais oriundas do consumo, na6o sa6o suficientes para comprovar o
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aumento desencadeado, ou seja, se faz necessa4 rio utilizar, documentos oficiais, como, anu4 ncios e reportagens de de-

terminadas fontes legais, a fim de demonstrar maior clareza e justificar o referido desequilí4brio dos contratos.

 Somado a isso, constam dos autos a justificativa para o termo aditivo e a planilha com os valores inicial, valo-

res do reequilí4brio e valores atual do contrato, bem como a dotaça6o orçamenta4 ria do Fundo Municipal de Educaça6 o e

FUNDEB, para cobertura das despesas, a declaraça6o de adequaça6o orçamenta4 ria e financeira, a autorizaça6 o para a

realizaça6o das despesas e o parecer jurí4dico favora4vel, atos esses imprescindí4veis para a legalidade da implementa-

ça6o do Termo Ãditivo ao contrato.

 Mediante o exposto, entendo que o desequilí4brio econoG mico-financeiro do contrato esta4  devidamente com-

provado. Pore4m, faço uma ressalva, a auseGncia de outros documentos que comprovariam o desequilí4brio existente. 

 O termo aditivo podera4  ser implementado, uma vez que o pleito da requerente tem amparo legal na Constitui -

ça6o Federal, artigo 37, inciso XXI e no artigo 65, inciso II, Ãlí4nea “d” da Lei Federal 8.666/93. 

Recomendo que o resumo do Termo aditivo seja publicado na imprensa oficial, com eGnfase para a obrigaça6 o

da publicaça6 o no Dia4 rio Oficial da Unia6o e no Portal da TranspareGncia para atender ao disposto no art. 8º §1º, IV da

Lei nº 12.527/2011, bem como o envio dos documentos mí4nimos dentro do prazo via Mural de Licitaço6 es, a fim de

atender a INSTRUÇÃ� O NORMÃTIVÃ Nº 22/2021/TCMPÃ, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2021.

3-Conclusão:

Por conseguinte,  esta Controladoria declara que o processo administrativo Nº 000000038/22, Prega6o Ele-

troG nico 019/2022, 1º Termo Ãditivo, encontra-se revestido de todas as formalidades legais em suas fases internas e

externas. Ãpo4 s realizada as recomendaço6 es, podera4  a Ãdministraça6o Pu4 blica, dar sequeGncia a realizaça6o e execuça6 o

das referidas despesas.

E�  o Parecer.

Sa6 o Miguel do Guama4 , 14 de outubro de 2022. 

                                                                RÃIMUNDO SÃ�VIO BÃRROS BÃTISTÃ
               Controlador Geral do Municí4pio
                            Decreto 020/2021        
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