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                         Parecer Controle Interno n°721/2021 

 O termo contratual em análise contém os seguintes dados: 

 Contrato: 2021.1236- SEMINF; 

 Pregão Eletrônico: 022/2021; 

Objeto: Aquisição de material elétrico (iluminação pública), em 

atendimento a Secretaria Municipal de Infraestrutura;  

Contratada:  M.N. VIEIRA DO AMARAL LTDA; 

Contratante: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTUTURA; 

 Valor total: R$ 34.998,00; 

 Vigência: 01/12/2021 A 31/12/2021. 

  

 O presente parecer se dá pela necessidade de contratação de mais 

itens de material elétrico para atender as demandas da iluminação 

pública da cidade, através da Secretaria Ordenadora: SEMINF- Secretaria 

Municipal de Infraestrutura.  

 

O Pregão Eletrônico 022/2021, ocorreu pelo SRP que apresenta 

uma peculiaridade: O órgão público não é obrigado a efetuar a aquisição. 

O Sistema de Registro de Preços tem como característica não ser 

semelhante a nenhum outro, funcionando como um grande cadastro de 

produtos e fornecedores, selecionados mediante licitação. 

 

O Sistema de Registro de Preço é uma ferramenta que simplifica e 

otimiza os processos de licitação para a Administração Pública. Entre as 

várias vantagens, podemos citar o aperfeiçoamento dos mecanismos de 

planejamento, o aumento na eficiência administrativa, a redução do 

número de licitações redundantes, a rapidez na contratação e a total 

liberdade para o órgão público – que pode ou não efetuar a aquisição. Os 

processos licitatórios representam custos financeiros muito altos para a 

administração, sem contar que a burocracia no rito processual eleva o 

prazo de conclusão de um certame licitatório. Com a utilização do 

Registro de Preço, os órgãos públicos realizam somente um processo 

licitatório que pode atender as demandas pelo período de 12 meses. 

 

O Sistema de Registro de Preço é uma excelente ferramenta para a 

Administração Pública, proporcionando maior agilidade, eficiência e 

maior controle nas aquisições e contratações de bens e serviços. Para os 
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proprietários de pequenos negócios, utilizar o registro de preço é uma 

ótima oportunidade de capitalizar maior número de clientes, gerando 

maior visibilidade ao seu negócio. Porém, a Ata de Registro de Preço não 

obriga a Administração Pública a realizar as aquisições dos produtos 

registrados. Ao participar do processo licitatório para Registro de Preço o 

proprietário do pequeno negócio deve ter cautela, pois conforme descrito 

no parágrafo anterior, a Administração Pública não é obrigada a realizar 

as aquisições, por outro lado, o empresário é obrigado a realizar as 

entregas, no preço registrado, pelo período previsto na Ata de Registro de 

Preço. 

Importante ressaltar que não é permitido ultrapassar a 

quantidade licitada.  

 

Juruti, 16 de dezembro de 2021. 

 

 

 

 

LARISSA MARQUES BARBOSA 

Chefe da Unidade Central de Controle Interno  

Decreto nº 4.739/2021. 
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