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PODER LEGISLATIVO 

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTARÉM 

CONTROLADORIA GERAL 

 

 
 
I - INTRODUÇÃO: 
 
 Tratam os autos do termo de rescisão do contrato administrativo  nº 012/2019, oriundo da Dispensa de Licitação nº 
001/2019, cujo objeto é locação de um imóvel para servir exclusivamente para a digitalização e arquivamento de documentos 
antigos e outros materiais não mais utilizados, pertencentes à Câmara Municipal de Santarém, deu entrada nesta Controladoria 
dia 16/12/2020, através do Memo. nº 082/2020-LICITAÇÃO-CMS, ás 11h58, para análise obrigatória.  
 
II – DA ANÁLISE: 
 O processo foi instruído com base na Lei nº 8.666/93 e suas alterações, a documentação está em 01(uma) pasta da própria 
Câmara, contendo os seguintes documentos: 
 Contrato Administrativo nº 012/2019 – Dispensa de Licitação nº 001/2019, assinado em 31/5/2019, fls. 1 – 6; 
 Oficio 01/2020-CONSTRUCAR – Pedido de rescisão contratual, assinado em 7/12/2020, fl. 7; 
 Distrato por rescisão amigável, assinado pelo ordenador de despesa em 9/12/2020, fls. 8 – 9; 
 Autorização da rescisão, em 9/12/2020, fl. 10;  
 Termo de autuação – Processo Administrativo nº 018/2020, em 9/12/2020, fl. 11; 
 Minuta do termo de rescisão ao contrato de locação de imóvel referente a Dispensa nº 001/2019-CMS, fls. 12 – 13; 
 Memo. nº 080/2019-LICITAÇÃO-CMS, de 14/12/2020, encaminhando termo de rescisão ao jurídico para emissão de 
parecer, fl. 14; 
 Memorando nº 052/2020-CJL-CMS, de 15/12/2020, encaminhando Parecer nº 056/2020-CJL-CMS, fl. 15; 
 Parecer nº 056/2020-CJL-CMS, de 15/12/2020, emitido pelo Coordenador Geral Jurídico-Legislativo Sr. José Osmando 
Figueiredo, “...conclui-se pela possibilidade de realização de rescisão de contrato Administrativo nº 012/2019, oriundo 
da Dispensa nº 001/2019, referente à locação de um imóvel para servir exclusivamente para digitalização e 
arquivamento de documentos antigos e outros materiais não mais utilizado, pertencentes à Câmara Municipal de 
Santarém.” fls. 16 – 18; 
 
III – CONCLUSÃO 
 As peças apresentadas que respaldam o presente procedimento estão de acordo com o art. 79, II e § 1º da Lei n. 8.666/93. 
Recomendamos que seja assinado o termo de rescisão pelas partes e testemunhas. Que sejam observado os prazos do 
contrato ora rescindido, para que ambas as partes não tenham prejuízo. Desta forma, orientamos o prosseguimento do 
presente termo de rescisão. Os procedimentos seguintes deveram ser encaminhados a esta controladoria para parecer final.  

 
Santarém (PA), 16 de Dezembro de 2020. 

 

Rosidelma Cerqueira de Sousa dos Santos 
Controladora da Câmara Municipal de Santarém 
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PARECER Nº 20200083        

INTERESSADO Câmara Municipal de Santarém 

PROCESSO ADMINISTRATIVO 
Nº 

012/2019 

PROCESSO LICITATORIO N° Dispensa de Licitação nº 001/2019 

ORDENADOR DE DESPESA Emir Machado de Aguiar 

OBJETO 

Rescisão do contrato administrativo nº 012/2019 de locação de um imóvel 
para servir exclusivamente para a digitalização e arquivamento de 
documentos antigos e outros materiais não mais utilizados, pertencentes à 
Câmara Municipal de Santarém. 

CONTRATADO CONSTRUCAR CONSTRUTORA E IMOBILIÁRIA  VALOR: R$ 38.000,00 
 VIGÊNCIA 1/6/2019 a 31/12/2020 
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