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PARECER CONTROLE INTERNO nº645 
 

Procedência: Secretaria Municipal de Assistência Social. 
  
Processo Licitatório: Pregão Eletrônico nº A/2021 – 011001 – SEMAS 

 
Finalidade: Parecer opinativo do controle interno.  

 
Objeto: Adesão a Ata de registro de preço n° 069/2020, originário do 
pregão eletrônico por registro de preço n° 15/2020, tipo menor preço 

Objeto: Registro de Preços para futura e eventual contratação de 
empresas para fornecimento de veículos para atender as 

necessidades dos  Municípios consorciados ao CODANORTE, através 
da proposta 039550/2019, convênio 892871/2019, Processo 
71000.080098/2019-37, que  celebrou em dezembro de 2019, tendo 

como objeto estruturação de serviços do sistema único de 
Assistência Social (SUAS) Aquisição de bens, município de Juruti/Pa. 
 

RELATORA: Sr(a). Larissa Marques Barbosa, Controladora do Município 
de Juruti–PA, sendo responsável pelo Controle Interno conforme  

Decreto nº 4.379/2021, declara para os devidos fins, junto ao Tribunal 
de Contas dos Municípios do Estado do Pará, nos termos do §1º do artigo 
11 da Resolução n.º 11.410/TCM de 25 de Fevereiro de 2014, que 

analisou  a Adesão a Ata de registro de preço  Nº A/2021-SEMAS, com 
base nas regras insculpidas pelas Leis nº 8.666/1993 e nº 

10.520/2002 e demais instrumentos legais correlatos, declarando o que 
segue. 
 

I - INTRODUÇÃO  
 
Vieram os autos para análise do procedimento licitatório constante no 

Processo Administrativo n° 0011001/2021 na modalidade CARONA 
N° A/2021-0011001, requisitado pela Secretaria Municipal de 

Assistência Social, cujo objeto é Adesão a Ata de registro de preço n° 
069/2020, originário do pregão eletrônico por registro de preço n° 
15/2020, tipo menor preço Objeto: Registro de Preços para futura e 

eventual contratação de empresas para fornecimento de veículos 
para atender as necessidades dos  Municípios consorciados ao 
CODANORTE, através da proposta 039550/2019, convênio 

892871/2019, Processo 71000.080098/2019-37, que  celebrou em 
dezembro de 2019, tendo como objeto estruturação de serviços do 

sistema único de Assistência Social (SUAS) Aquisição de bens, 
município de Juruti/Pa, durante o ano de 2021, sendo instruído pela  
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secretaria requisitante e pela Comissão Permanente de Licitação (CPL), 
conforme especificações constantes no edital, seus anexos e demais 

documentos.  
 

Dessa forma, o presente parecer tem como objetivo a análise 

técnica inicial do feito, verificando se os procedimentos que 

precederam à realização do pregão foram dotados de legalidade, 

respeitando os princípios da administração pública. 
  
O processo foi autuado, protocolado e numerado, contendo ao 

tempo desta apreciação em 01 (um) volume.  
Passemos à análise.  

 
II - DA MODALIDADE ADOTADA:  

 

A modalidade adotada no processo licitatório foi a modalidade 
Adesão a Ata de Registro de Preço, prevista nas Leis Federal nº. 
10.520/2002, Decreto nº. 3.555/2002, e subsidiariamente a Lei 

8.666/93, e Lei Complementar nº. 123/2006 e Lei Complementar nº. 
147/2014 e demais normas pertinentes e suas alterações. 

 
Segundo o Doutrinador Jacoby Fernandes:  
 
“O carona no processo de licitação é um órgão que antes de 

proceder à contratação direta sem licitação ou a licitação verifica 

já possuir, em outro órgão público, da mesma esfera ou de outra, o 
produto desejado em condições de vantagem de oferta sobre o 
mercado já comprovadas. Permite-se ao carona que diante da 

prévia licitação do objeto semelhante por outros órgãos, com 
acatamento das mesmas regras que aplicaria em seu 
procedimento, reduzir os custos operacionais de uma ação seletiva. 

É precisamente nesse ponto que são olvidados pressupostos 
fundamentais da licitação enquanto processo: a finalidade não é 

servir aos licitantes, mas ao interesse público; a observância da 
isonomia não é para distribuir demandas uniformemente entre os 
fornecedores, mas para ampliar a competição visando a busca de 

proposta mais vantajosa. 
Logo, aderir como carona implica necessariamente em uma 

vantagem ainda superior a um novo processo.” 

 

Importante ressaltar, também, algumas restrições sobre a figura 

do “carona” no Sistema de Registro de Preço:  
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a) Só pode comprar até o limite de quantidades registradas; 

 
b) Somente pode aderir a Atas que tenham licitado quantidade 

superior a estimativa de sua própria demanda. Por exemplo: 

um órgão pretende comprar no exercício 100 unidades de 

computadores; mesmo que existam na praça duas atas 

disponíveis de 50 unidades cada não poderá ser carona nessas 

atas porque a proposta de 100 unidades ainda não foi licitada; 

contudo, se existir na praça três atas, por exemplo, com 200, 

500 e 1000 unidades disponíveis poderá comprar 100 unidades 

em qualquer delas, porque em todas as três a quantidade de 

100 unidades foi licitada;  

 

c) deve obedecer as regras de pagamento que o órgão gerenciador 
“B” colocou no edital; 

 d) é seu dever comprovar no processo – como em qualquer 
licitação, – que o preço de aquisição é compatível com o de mercado; 

 

 
III – DAS ANÁLISES PROCEDIMENTAIS:  

 
O exame dos atos realizados nas fases interna e externa do processo 
licitatório demonstrou o que segue:  

 
1. Termo de Abertura de volume; 

2. Encaminhamento do termo de referência realizado pela secretaria 
ordenadora Página 01; 

3. Consta Termo de Referência da Secretaria da Secretaria 
Ordenadora (SEMAS) Páginas 02 a 04;  

 Ressalto que o Termo de referência deve conter as seguintes 
cláusulas: 

1) Indicação do objeto; 

 2) Especificação do objeto;  

3) Justificativa (motivação) da contratação;  

4) Requisitos necessários (objeto, fornecedor, etc;  
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5) Critérios de aceitabilidade da proposta (no caso de amostra, 
folder e catálogo);  

6) Critérios de aceitabilidade do objeto (recebimento do objeto);  

7) Estimativa de valor da contratação e dotação 

orçamentária para a despesa – Não consta; 

 8) Condições de execução (métodos, estratégias e prazos de 
execução e garantia); 

9) Obrigações das partes envolvidas (contratada e contratante); 

 10) Gestão do contrato;  

11) Fiscalização do contrato;  

12) Condições de pagamento;  

13) Vigência do contrato;  

14) Sanções contratuais;  

15) Condições gerais; 

 16) Orçamento detalhado estimado em planilha com preço 
unitário e valor global;  

17) Exigência de amostra/prova de conceito, se necessária; 
(justificar)  

18) Exigência de vistoria, se necessária; (justificar); 

 19) Cronograma físico-financeiro (se for o caso). 

4. Solicitação de pesquisa de preços. Página 05; 

5. Solicitação de cotação de preços enviada do setor de Planejamento, 
orçamento e finanças para setor de compras. Página 06; 

6. Pesquisa de preços realizada com as seguintes empresas: MABELÊ 
COMÉRCIO DE VEÍCULOS EIRELI; AUTO 4X4 SERVIÇO E 

COMÉRCIO DE PEÇASAUTOMOTIVAS LTDA-ME; BERIT 
COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI. Páginas 07 a 10; 

7. Quadro demonstrativo de fornecedores e média de preços Página 

12; 
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8. Mapa de cotação de preços- preço médio- Página 14; 

9.  Resumo de cotação de Preços. Páginas 15 e 16; 

   10. Declaração de compatibilidade de preços assinada pela gestora 
municipal- Página 17; 

   11. Termo de declaração de disponibilidade orçamentária – página 19; 

12. Informativo de cotação, dotação orçamentaria e recurso financeiro. 
Páginas 21 e 22; 

13. Declaração de Adequação Orçamentaria e financeira assinada pela 
gestora municipal- Página 23; 

14.Termo de Autorização. Página 24; 

15. Oficio n° 536/2021 da SEMAS, encaminhado para o presidente 

do Consórcio- CODANORTE, para adesão a ata de registro de preços 
n°069/2020, originária do P.E por SRP nº 015/2021. Páginas 25 e 26; 

16. Publicação no D.O.U. Pregão n°15/2020. Página 27; 

17.Consta Aviso de Abertura do Edital Página 28; 

18. Consta Edital n°17/2020 da CODANORTE. Páginas 29 a 138; 

19.Consta Termo de Julgamento da P.E 015/2020 CODANORTE. 

Páginas 139 a 159; 

20.Termo de Julgamento P.E – Páginas 160 e 161; 

21.Termo de Homologação Páginas 162 a 165; 

22. Publicação no Diário Oficial da União do Pregão Eletrônico 
n°015/2020. Página 167; 

23. Proposta de preços realinhada da empresa Mabelê comércio de 

veículos EIRELI. Páginas 168 a 181; 

24. Segundo Termo Aditivo à Ata de registro de Preços - Página 182 e 
183; 

25. Publicação do Termo Aditivo no D.O.U- Páginas 184 a 186; 

26. Parecer Jurídico nº 030/2020- Páginas 187 a 193; 
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27. Oficio nº 536/2021-SEMAS- Adesão a ata de registro de preço 
n°069/2021- páginas 194 e 195; 

28. Oficio n° 537/2021-SEMAS, contendo a especificação do objeto que 

será licitado. Páginas 196 e 197; 

29. Resposta ao oficio 537/2021-SEMAS da empresa Mabelê comércio 
de veículos EIRELI- Páginas 200 e 201; 

30. Consta Justificativa de contratação Direta. Páginas 202 a 204; 

31.Consta Convocação para celebração de contrato. Página 205; 

32. A empresa convocada apresentou os documentos- Páginas 208 a 

241; 

-> A certidão de FGTS venceu em 19/10/2021. 

33. Solicitação de abertura do Processo Licitatório realizada pelo 
Secretário de Planejamento- Página 242; 

34. O presidente da CPL autuou o processo- Página 243; 

35. Contrato n° 2021.1023, firmado com a empresa MABELÊ 

COMÉRCIO DE VEICULOS EIRELI-EPP, com valor de R$ 230.206,30 
(duzentos e trinta mil, duzentos e seis reais e trinta centavos). O contrato 
tem a seguinte vigência: 05/10/2021 a 31/12/2021; Fiscal do contrato: 

VANDERLICE LEAL PEREIRA, conforme consta na portaria nº 
016/2021-SEMAS; 

36.  Parecer Jurídico n°130/2021, recomendando a juntada do 

contrato original assinado- Páginas 250 a 257; 

37. Termo de Encerramento de volume; 

38. Não consta plano de trabalho;  

39. Não consta Termo de convênio.  
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IV- RECOMENDAÇÕES  

 
RECOMENDO a inserção no Mural de Licitações do TCM/PA, site 

da Prefeitura: www.juruti.pa.gov.br – Portal da Transparência.   

 

     Juruti, 23 de novembro de 2021. 
 
 

 
 
 

 
LARISSA MARQUES BARBOSA 

Chefe da Unidade Central de Controle Interno 

Decreto 4.739/2021 

 
 

http://www.juruti.pa.gov.br/
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