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PARECER DE REGULARIDADE DO CONTROLE INTERNO  

“DISPÕE SOBRE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 03/2021, 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 092/2021/CPL/PMO.” 

 

                      Érica Guimarães Farias, responsável pelo Controle Interno do 

Município de Óbidos, nomeada nos termos de Decreto nº 012/2021, 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 o Processo Administrativo Nº 092/2021/CPL/PMO, proveniente do 

Processo Licitatório – Adesão a ata de registro de preços nº 001/2021/PMO, 

oriunda da ata de Registro de Preços nº 03/2021-Pregão Eletrônico nº04/2021, 

conforme abaixo melhor se especifica:  

 

RELATÓRIO: 

 

   Tratam os autos do processo licitatório que tem como objeto a 

Adesão a ata de registro de preços nº 003/2021, oriunda do Pregão Eletrônico SRP 

nº04/2021, gerenciada pela Prefeitura Municipal de Anajás/PA, objetivando a 

aquisição de material elétrico para iluminação pública. 

  O processo iniciou em 22.07.2021, por solicitação do Secretária de 

Saneamento, Urbanismo e Infraestrutura. Consta junto, tabela de descrição dos 

itens e quantitativo, oficio nº475/2021-GAB/PMO solicitando a possibilidade da 

adesão ao órgão gerenciador, obtendo autorização para o pedido no dia 

12.07.2021, oficio nº476/2021-GAB/PMO solicitando aceite de fornecimentos dos 

itens a empresa vencedora do certame, 3 cotações de preços ambas datadas do 

dia 29.06.2021, termo de referência, mapa comparativo, declaração de dotação 

orçamentaria, portaria dos ficais, justificativa da adesão e termo de referência. 

  O processo teve em 29.06.2021, o despacho pelo chefe do Poder 

Executivo para que se cumpra as providencias cabíveis. 

                      Observa-se as documentações que compõe o referido pregão 

eletrônico nº04/2021 como: cotações de preços de 3 (três) empresas, termo de 

referência, parecer jurídico, publicação no diário oficial da união, edital de 

publicação, minuta do contrato, ata final, ata de registro de preço nº03/2021, 

termo de adjudicação, publicação do aviso de homologação  no diário oficial, 

termo de homologação, contrato administrativo nº49/2021 devidamente assinado 

pelas partes envolvidas, publicação do extrato do contrato e parecer final de 

regularidade do controle interno. 
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                        Em 27.07.2021, o prefeito municipal toma conhecimento e autoriza a 

abertura do procedimento, dando se a devida autuação em 27.07.2021.                                                                                                                                          

Foram submetidos os autos a apreciação da Procuradoria Jurídica 

com a minuta do contrato em 28.07.2021, sendo emitido o parecer nº63/2021, 

favorável pela legalidade dos atos processuais. 

            Relatado o bastante. 

FUNDAMENTAÇÃO: 

                     Trata-se de procedimento prévio instaurado junto a Comissão de 

Licitação com escopo  de deflagração de Processo de Contratação na 

“Modalidade”, comumente denominado “carona”, para atender a demanda 

desta Secretaria de Infraestrutura. 

  Informada a existência de Ata de Registro de Preços nº 04/2021, 

realizado pelo Município de Anajás/PA, o gestor Municipal resolveu aderir à 

mesma. 

Cabe-nos, desde já, destacar que a administração verificando a 

necessidade e urgência da aquisição de materiais elétricos necessários aos 

procedimentos que a secretaria demanda, pautou-se nas condições de 

vantajosidade da ata de Registro de Preços do município de anajás/PA e no 

devido planejamento conforme o mapa e pesquisa de preço acostados nos 

autos. 

 A princípio, é necessário fazer algumas observações quanto a 

legalidade da “figura” do carona, bem como do Sistema de Registro de Preço – 

SRP.  

O Sistema de Registro de Preços está disciplinado no artigo 15, inciso II 

e §§ 1º a 6º da Lei 8.666/93: 

Art. 15. As compras, sempre que possível, deverão: 

II - ser processadas através de sistema de registro de preços; 

§ 1o O registro de preços será precedido de ampla pesquisa 

de mercado. 

§ 2o Os preços registrados serão publicados trimestralmente 

para orientação da Administração, na imprensa oficial. 

§ 3o O sistema de registro de preços será regulamentado por 

decreto, atendidas as peculiaridades regionais, observadas 

as seguintes condições: 

I - seleção feita mediante concorrência; 

II - estipulação prévia do sistema de controle e atualização 

dos preços registrados; 

III - validade do registro não superior a um ano. 
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§ 4o A existência de preços registrados não obriga a 

Administração a firmar as contratações que deles poderão 

advir, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, 

respeitada a legislação relativa às licitações, sendo 

assegurado ao beneficiário do registro preferência em 

igualdade de condições. 

§ 5o O sistema de controle originado no quadro geral de 

preços, quando possível, deverá ser informatizado. 

§ 6o Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar 

preço constante do quadro geral em razão de 

incompatibilidade desse com o preço vigente no mercado. 

 

Visto que as previsões até então existentes não eram suficientes para 

dar efetividade a utilização do Sistema de Registro de Preços pela Administração 

Pública, alguns passaram a ser editados pela União, prevalecendo o mais atual 

deles, qual seja, Decreto Federal nº 7.892/2013. 

Conforme Decreto, vários são os requisitos para que a Ata de Registro 

de Preço possa ser aderida por outro ente da Administração não participante da 

Licitação. No art. 3º temos as hipóteses nas quais o SRP poderá ser adotada, 

vejamos: 

Art. 3º O Sistema de Registro de Preços poderá ser adotado nas 

seguintes hipóteses:  

I - quando, pelas características do bem ou serviço, houver 

necessidade de contratações frequentes;  

II - quando for conveniente a aquisição de bens com previsão 

de entregas parceladas ou contratação de serviços 

remunerados por unidade de medida ou em regime de tarefa;  

III - quando for conveniente a aquisição de bens ou a 

contratação de serviços para atendimento a mais de um órgão 

ou entidade, ou a programas de governo; ou  

IV - quando, pela natureza do objeto, não for possível definir 

previamente o quantitativo a ser demandado pela 

Administração.  

 

Ainda, de acordo com o disposto nos §§ 3º e 4º do art. 22 desse 

regulamento, cada órgão não participante poderá contratar, por adesão, até 

50% do quantitativo de cada item registrado para o órgão gerenciador e órgãos 

participantes.  

  Esta UCI, após analisar de maneira sucinta todos os atos 

procedimentais deste processo, verifica-se que a vantagem quanto a adesão à 

Ata, no que concerne e documentação apresentada pela empresa para 

formalização da contratação, entendo suficiente para conceder a legalidade 

necessária à contratação.  
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CONCLUSÃO:     

Por fim, com essas considerações, a celebração da contratação está 

dentro da legalidade, pelo que a UCI – Unidade de Controle Interno se manifesta 

favoravelmente a Adesão da Ata de Registro de Preços nº03/2021, oriunda do 

Pregão Eletrônico SRP Nº04/2021, prosseguindo-se no feito até a publicação na 

forma da lei. 

  É o parecer do Controle Interno  

                      Óbidos-PA; 10 de agosto de 2021. 

 

  

 

 

 

Érica Guimarães Farias 

Controle Interno 

Decreto nº012/2021 
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