
 

 

PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº 043/2021- CPL/CMC. 

ORIGEM: PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 112/2021. 

ASSUNTO: SOLICITAÇÃO DE PARECER DO 3º TERMO ADITIVO DE REEQUILIBRIO 
FINANCEIRO REFRENTE AO CONTRATO N°004/2021, CUJO OBJETIVO É O 
FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA 
CÂMARA MUNICIPAL DE CASTANHAL. 

 

REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL 001/2021 
 
REQUERENTE: Presidente da CPL. 

 
PARECER DE REGULARIDADE DO CONTROLE INTERNO 

 
 

A Sra. Kellen Kristina Gurjão de Brito, economista, servidora responsável pela Unidade 

de Controle Interno da Câmara Municipal de Castanhal, nomeada nos termos da Portaria nº 

090/2021 - D.A, de 12/02/2021, declara, para os devidos fins, junto ao Tribunal de Contas dos 

Municípios do Estado do Pará, nos termos do §1º, do art. 11, da Resolução nº 11.410-TCM/PA 

de 25 de fevereiro de 2014, que analisou integralmente o Processo Administrativo que resultou 

no termo de aditamento do contrato 004/2021-CMC . 

 
-DOS FATOS: 

Conforme pedido de reequilíbrio do posto Smart, consta nos autos do processo o pedido do 

setor administrativo para que haja uma pesquisa de mercado para que realmente verifique a 

mudança de valores referente ao contrato n°004/2021. Após a pesquisa foi enviado um oficio , 

n° 088/2021 ao Auto Posto comercial Aliança ,n°090/2021 Super posto estrela, oficio 

n°089/2021 Super posto palmeira para comparações de preço. 

 
-CONSTA NOS AUTOS 

- Pedido de reequilíbrio ao contrato nº 004/2021, protocolado pela empresa Posto Smart, sob o 

nº 111/2021, no dia 17 de Maio de 2021. 

- Levantamento de preço, para confirmação dos preços praticados no mercado, no dia 21 de 

junho de 2021, através do setor de compras; 

- Memorando  n ° 0 7 4 / 20 2 1  da Diretoria Administrativa ao Gabinete do Presidente, 

solicitando autorização     para o 3°termo de aditamento, anexo ao mesmo a minuta do termo 

aditivo. 

 



 

 

- Demonstração de Cálculos   do Desequilíbrio Contratual entre preço de custo dos produtos e o 

preço contratado, apresentados pela Comissão Permanente de Licitaçao; 

 

-Notas fiscais referentes aos itens gasolina comum e oleo diesel S-10; 

 

-Comprovação de autenticidade das ultimas notas fiscais apresentada 

 

-Emissão de Parecer jurídico favorável, pela Assessoria Jurídica desta Casa de Lei. 

 
 

- DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

 
 

Diante da nova política de preços de combustíveis, torna excessivamente oneroso para o 

contratado, os desequilíbrios decorrentes do aumento no preço de custo do produto. 

O presente termo de aditamento encontra- se amparo legal no artigo 65, inciso II, alínea 

d, da lei de licitações e contratos nº 8.666/93. 

 
-CONDIÇÕES FINAIS: 

 
 

Devido o desequilíbrio da gasolina, em seu preço de custo, de R$ 5,02 (cinco reais e 

dois  centavos) para R$ 5,20(cinco reais e vinte centavos), conforme nota fiscal em anexo, 

seria razoável reequilibrar o preço para se mantida as mesmas condições pactuadas 

anteriormente. 

 
No mesmo sentido o preço do óleo diesel que teve variação em seu preço de custo de 

R$ 3,85 (três reais e oitenta e cinco centavos) para R$ 4,24 (quatro reais e vinte e quatro 

centavos) conforme nota fiscal em anexo do processo. Diante do tal cenário, e em 

cumprimento as normas legais, faz-se necessário o reequilíbrio através da celebração, entre as 

partes, de termo de aditamento dos valores pactuados no termo contratual da empresa que 

fornece os referidos produtos. 

 
 

O preço final com reequilíbrio da gasolina comum seria de R$ 5,86( cinco reais e 

oitenta e seis centavos),por ser mas vantajoso para Administração pública do que o valor 

solicitado pela contratada  de R$5,93(cinco reais e noventa e tres centavos)e do que valor 



 

 

calculado com base nas notas fiscais atualizadas e nas condiçoes pactuadas no contrato de R$ 

6,00(seis reais)  , tambem se  conclui pelo deferimento do pedido de reequilibrio do oleo disel 

S10,porem o valor solicitado pela contratada de  R$4,63(quatro reais e sessenta e tres 

centavos),que representa contratacao mas vantajosa que o valor de referencia,conforme 

pesquisa de mercado,de R$4,82(quatro reais e oitenta e dois centavos),e do que valor 

calculado com base nas ntas fiscais atualizadas  e nas condicoes pactuadas no contrato de 

R$4,74(quatro reais e setenta e quatro centavos). 

 
Declaro que o referido processo se encontra revestido de todas as formalidades legais, 

de acordo com as justificativas e comprovações apresentadas, assim como a existência de 

parecer jurídico favorável a formalização do 3° termo de aditamento entre as partes. Sendo 

assim, o processo encontra-se apto a gerar despesas para a Câmara Municipal de Castanhal. 

 

 

                                              Castanhal-Pa,14 de julho de 2021 

 

 

Kellen Kristina Gurjão de Brito 
Diretora da Unidade de Controle Interno 
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