
PREFEITURA DE

SÃO MIGUEL DO GUAMÁ

PODER EXECUTIVO

CONTROLADORIA GERAL DO 
MUNICÍPIO – CGM

PARECER: Nº 274/2022 – CGM - PMSMG 
PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº 00000052/22
OBJETO: FORMALIZAÇÃO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO AO CONTRATO
NÚMERO 20222791 FIRMADO COM O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E A EMPRESA AHCOR COMÉRCIO DE PRODUTOS
ODONTOLÓGICOS LTDA.
VALOR DO REEQUILÍBRIO: R$ 4.603,72 (QUATRO MIL, SEISCENTOS E TRÊS REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS)

O Controlador Geral do Município de São Miguel do Guamá – PA, em atendimento a determinação contida na
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 22/2021/TCMPA, DE 10 DEZEMBRO DE 2021, DECLARA para todos os fins de direito junto
ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, que procedeu análise integral nos autos do processo em epí -
grafe, que tem como objeto a formalização do primeiro termo aditivo de reequilíbrio econômico - financeiro ao con-
trato Nº 20222791 celebrado com o Fundo Municipal de Educação e a empresa AHCOR COMÉRCIO DE PRODUTOS
ODONTOLÓGICOS LTDA, incidindo o valor do reequilíbrio em 25% (vinte e cinco por cento) que corresponde a  R$
4.603,72 (Quatro Mil, Seiscentos e Três Reais e Setenta e Dois Centavos), passando o valor inicial do contrato de R$
18.397,18 (Dezoito Mil, Trezentos e Noventa e Sete Reais e Dezoito Centavos) para R$ 23.009,90 (Vinte e Três Mil,
Nove Reais e Noventa Centavos), tudo conforme justificativas, planilhas e documentos, anexos aos autos, fls. 805 a
835. 

Como se observa pelos documentos da empresa AHCOR COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA, a
mesma requer o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato Nº 20222791, mediante justificativas, apresentação
de notas fiscais, publicações em site e jornais e de planilhas de preços, fls. 805 a 833 dos autos. 

Foram juntados aos autos, mais os seguintes documentos:
a) manifestação do fiscal do contrato, fls. 834 a 835; 
b) portaria Nº 297/2022, de 09 de junho de 2022, designando o fiscal do contrato, fls. 836; 
c) copia do contrato Nº 20222791, fls. 837 a 850;
d) pesquisa de preços, fls. 853 a 859;

 e) informação da existência de dotação orçamentária do Fundo Municipal de Saúde para cobertura das des-
pesas, fls. 860 a 861;

f) declaração de adequação orçamentária e financeira emitida pelo gestor do Fundo Municipal de Saúde, fls.
863;

g) termo de autorização para realização da despesa, fls. 864;
h) justificativa técnica para elaboração do termo aditivo, fls. 865 a 869 dos autos;
i) minuta do termo aditivo, fls. 870 a 873;
j) parecer jurídico, fls. 875 a 879;

  l) documentos obrigatórios de habilitação da requerente para assinar contrato com a administração pública,
fls. 881 a 888. 

Por recomendação do parecer jurídico, os autos foram encaminhados a esta Controladoria, que após minucio -
sa análise da documentação, verificou que estão presentes nos autos todos os documentos que comprovam de fato o
desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, entre eles, notas fiscais, publicações em site e jornais de matérias de
analistas comprovando a elevação dos preços e a pesquisa de preços, fls. 805 a 835 e 853 a 859 dos autos.

Somado a isso, existe dotação orçamentária do Fundo Municipal de Educação para cobertura das despesas, e
o gestor do Fundo emitiu a declaração de adequação orçamentária e financeira, e autorizou a realização da despesa,
fls.860 a 861 e 863 e 864 dos autos. 

Mediante essas considerações, conclui-se que o termo aditivo poderá ser implementado ao contrato, vez que
o pleito da requerente tem amparo legal na Constituição Federal, Art. 37, inciso XXI e no Art. 65, inciso II, alínea “d”
da Lei Federal 8.666/93.
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Recomenda-se que o resumo do termo aditivo seja publicado na imprensa oficial para atender ao disposto no
Art. 61, parágrafo único da Lei Federal 8.666/93, e também seja publicado no Portal da Transparência, a fim de aten-
der ao disposto no Art. 8º § 1º, IV da Lei nº 12.527/2011, bem como seja enviado dentro do prazo via Mural de Licita-
ções, os documentos mínimos, a fim de atender a INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 22/2021/TCMPA, DE 10 DEZEMBRO DE
2021.  

Finalizando, declaro que o processo administrativo Nº 00000052/22 encontra-se revestido de todas as forma-
lidades legais, ficando apto a gerar despesas para a municipalidade, após cumpridas as recomendações desta Contro-
ladoria.

São Miguel do Guamá, 24 de outubro de 2022

RAIMUNDO SÁVIO BARROS BATISTA
Controlador Geral do Município

Decreto 020/2021 
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