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Interessado: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

Modalidade CARONA: Nº A/2021.011 - GAB 

Processo Licitatório nº A/2021.011-GAB, referente à Modalidade CARONA, tendo por OBJETO: Adesão 

Interna a Ata SRP Nº 0112300001/2020, ORIUNDA DO Pregão Presencial nº PP/2020.027-PMI, para surprir 

Necessidades do Gabinete do Prefeito.  

 

Parecer do Controlador Municipal  

 
O Sr. Raimundo Nonato Mendes Silva, responsável pela Controladoria Municipal, 

nomeado pela Portaria de nº 07/2021, 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. 11.535/TCM, de 01 de julho de 2014, que analisou integralmente o 

Processo Licitatório nº A/2021.011-GAB, referente à Modalidade CARONA, tendo por 

OBJETO: Adesão Interna a Ata SRP Nº 0112300001/2020, ORIUNDA DO Pregão Presencial 

nº PP/2020.027-PMI, para surprir Necessidades do Gabinete do Prefeito, com base nas 

regras insculpidas pela Lei nº. 8.666/93 e demais instrumentos legais correlatos, pelo 

que declara o que segue: 

 

RELATÓRIO 

 

Trata-se de procedimento de Adesão Interna ata de registro de preço, 

PREGÃO PRESENCIAL (SRP) Nº PP/2020-027-PMI-SRP, cujo objeto é Contratação de 

Empresa Especializada na Prestação de Serviços de Locação de Caminhões e 

Máquinas Pesadas, Veículos Leves, Utilitários e Motocicletas para suprir as 

necessidades de Diversas Secretarias do Município de Itupiranga. 

 

 Verificado o processo e o mesmo encontra-se devidamente instruído com os 

documentos necessários, ofícios da autoridade competente, cópias do processo, 

termos de aceite e seus documentos de habilitação, mapa de apuração, solicitação 

para efetivar sua contratação, declaração de existência de que possui créditos 

orçamentários, declaração de adequação orçamentária, termo de autorização, 

autuação, parecer emitido pela Procuradoria Municipal e publicação, atendendo o 

caput do art. 38 da Lei 8.666/1993; 
Art. 38. “O procedimento da licitação será iniciado com 

a abertura de processo administrativo, devidamente 

autuado, protocolado e numerado, contendo a 

autorização respectiva, a indicação sucinta de seu 

objeto e do recurso próprio para a despesa, e ao qual 

serão juntados oportunamente”. 

 

 

 

DA ADESÃO 
 

No entanto, o fato de que há vantajosa quanto à adesão estar relacionada à 

demonstração de que as condições registradas são as que melhor atendem à 

necessidade do carona, absoluta, quanto à inviabilidade, de se realizar quaisquer 

modificações nas condições definidas em ata, e demonstrados a solução registrada, 

assim considerada em suas características essenciais e determinantes, pelo valor 
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indicado, retrata a opção mais vantajosa para a satisfação da necessidade do 

Gabinete do Prefeito. 

 Acórdão nº 1.233/2012, o Plenário do Tribunal de Contas da União orientou que, por ocasião da 

adesão à ata de registro de preços, o planejamento da contratação é obrigatório, assim como a 

demonstração formal da vantajosidade da adesão e da adequação e compatibilidade das regras e das 

condições estabelecidas no certame que originou a ata de registro de preços, com as necessidades e as 

condições determinadas na etapa de planejamento da contratação.2 

O Decreto nº 3.931/2001 prevê, em seu art. 8º, a possibilidade de qualquer 

órgão ou entidade aderir à Ata de Registro de Preços efetivada pela Administração, in 

verbis: 

Art. 8º A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou 

entidade da Administração que não tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao 

órgão gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem. 

§ 1º Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer uso 

da Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto ao órgão gerenciador da Ata, para 

que este indique os possíveis fornecedores e respectivos preços a serem praticados, obedecida a ordem de 

classificação. 

§ 2º Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela 

estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, independentemente dos quantitativos 

registrados em Ata, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas. 

§ 3º As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este artigo não poderão exceder, por 

órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos registrados na Ata de Registro de Preços.(Incluído 

pelo Decreto nº 4.342, de 23.8.2002). 

É necessário relatar que os autos foram encaminhados a Controladoria Geral 

do Município para manifestação acerca da legalidade do procedimento licitatório, e 

o mesmo foi emitido em 03 de maio de 2021, opinando FAVORÁVELMENTE, ao 

prosseguimento do processo. 

O processo em questão gerou Contrato em favor da Empresa J. EUZÉBIO DA 

SILVA SOUSA EIRELI, CNPJ: 19.803.326/0001-85, ficando os itens na forma da descrição a 

baixo: 

 

ITEM DESCRIÇÃO UNID QTDE VL UNT VL TOTAL 

R$ 

103133 Locação de veiculo de pequeno porte, 

potencia mínima de 1.000 cilindradas, 04 

portas,fabricação não inferior ao ano de 

2018, equipado com ar-condicionado e 

todos os equipamentos de segurança 

exigidos em Lei. 

Mês 06 2.944,44 17.666,64 

103486 Locação de veiculo de pequeno porte, 

potencia mínima de 1.000 cilindradas, 04 

portas,fabricação não inferior ao ano de 

Mês 06 2.944,44 17.666,64 



 

CNPJ N° 05.077.102/0001-29 – www.itupiranga.pa.gov.br - Av. 14 de Julho, n° 12 - Centro - CEP 68580-000 - 
Itupiranga- PA 

 

2018, equipado com ar-condicionado e 

todos os equipamentos de segurança 

exigidos em Lei. 

                                    TOTAL R$: 35.333,28 

 

CONCLUSÃO: 

 

 

 1 - Seguimos o parecer desta Procuradoria, revestidos da legalidade necessária 

em conformidade com análise jurídica. 

 

(x) Revestido de todas as formalidades legais, nas fases de habilitação, 

julgamento, publicidade e contratação, estando apto a gerar despesas para 

a municipalidade; 

 

 

É verdadeiro ressaltar que, a geração de despesa é de inteira carga do 

ordenador de despesas eximindo qualquer culpa, dolo ou responsabilidade 

solidária por parte dos membros desta Controladoria Geral do Município. 

 

 

É o parecer desta Controladoria Municipal, SMJ.  

 

 

       Itupiranga, 07 de maio de 2021. 

 

 

 

RAIMUNDO NONATO MENDES SILVA 

Controlador Municipal 

Portaria 07/2021-PMI. 

 


		2021-05-07T13:28:24-0300
	RAIMUNDO NONATO MENDES SILVA:82758123215




