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PARECER DA CONTROLADORIA INTERNA Nº 032/2021 

  
Processo Licitatório: A/2021-003-PMJ 
Modalidade: CARONA 
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO. 

 
A Controladoria Interna, representada pela Senhora Gabriela Zibetti, ocupante 

do Cargo em Provimento de Comissão de Controlador Interno do Poder Executivo do 

Município e Jacundá/PA, conforme Portaria nº 005/2021-GP, declara, para os devidos fins, 

junto ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, nos termos do art. 38, caput, 

da Lei nº 8.666/1993, que recebeu, em 20/05/2021, às 15h00, para análise o Processo 

Licitatório nº A/2021-003, na modalidade ADESÃO DE ATA (CARONA), devidamente 

autuado, com quatro volumes, numerados e rubricados, contendo páginas de 001 a 1.119, 

para aquisição de material elétrico 

 

1. PRELIMINAR 

Antes de se adentrar o mérito do presente Parecer, insta salientar que a 

condução da análise técnica desta Controladoria Interna encontra respaldo na Constituição 

Federal em seu art. 741, ratificada no artigo 71 da Constituição Estadual2, no art. 279 do 

Regimento Interno do Tribunal de Contas dos Municípios (Ato Nº 23, de 16 de dezembro 

de 2020)3, e na Lei Municipal nº 2.383/2005 (art. 2º). 

 

1 Art. 74. Os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário manterão, de forma integrada, sistema de controle 

interno com a finalidade de: I - avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução 
dos programas de governo e dos orçamentos da União; II - comprovar a legalidade e avaliar os resultados, 
quanto à eficácia e eficiência, da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da 
administração federal, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado; III - 
exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres da União; 
IV - apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional. § 1º Os responsáveis pelo controle 
interno, ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade, dela darão ciência ao Tribunal 
de Contas da União, sob pena de responsabilidade solidária. ... 
2 Art. 71. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do Município será 
exercida pela Câmara Municipal, mediante controle externo, e pelos sistemas de controle interno do Poder 
Executivo Municipal, na forma da lei. 
3 Art. 279. Entende-se por Sistema de Controle Interno o conjunto de atividades de controle exercidas no 
âmbito dos Poderes Legislativo e Executivo Municipais, incluindo a administração direta e indireta, de forma 
integrada, compreendendo, particularmente, o controle: I - do cumprimento dos programas, metas e 
orçamentos e a observância da legislação e normas que orientam a atividade específica da unidade 
controlada, exercido diretamente pelos diversos níveis de chefia; II - da observância da legislação e normas 
gerais que regulam as atividades auxiliares, exercidas pelas diversas unidades da estrutura organizacional;  
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Neste sentido, cabe ressalva à responsabilidade solidária do Controle Interno, 

só haverá responsabilização quando conhecendo a ilegalidade ou irregularidade não as 

informar ao Tribunal de Contas ao qual está vinculado, ferindo assim a atribuição 

constitucional de apoiar o Controle Externo. 

Destaca-se que o Controlador Interno não é ordenador de despesas, sendo 

esta atribuição restrita do gestor. 

Assim, em razão do processo licitatório, em análise, implicar em realização de 

despesas, segue manifestação da Controladoria Interna. 

 

2. DOCUMENTOS ANEXADOS NO PROCESSO 

 

I. Capa Volume I (fls. 01); 

II. Ofício nº ____/2021-SEMOB, de 03/05/2021, firmado pelo Secretário 

Municipal de Obras, Infraestrutura e Serviços Urbanos, Celso Marcos (Portaria nº 010/2021-

GP), no qual solicita abertura de processo licitatório para: 

• Competência: Secretário Municipal de Obras, Infraestrutura e Serviços Urbanos 

• Finalidade Pública: manutenção da rede de iluminação pública do Município de 

Jacundá/PA; 

• Forma: Processo Licitatório: Adesão à Ata de Registro de Preços, com fundamento no 

art. 15, inciso II e §§ 1º ao 6º Lei nº 8.666/1993, art. 11 da Lei nº 10.520/2020 e art. 22 do 

Decreto nº 7.892/2013, alterado pelo Decreto nº 8.250/2014 

• Objeto: aquisição de material elétrico; 

• Motivação: necessidade de constante manutenção, para melhorar a qualidade do serviço 
de iluminação pública para população, maior percepção de segurança e aumento da 
atratividade de áreas da cidade durante à noite. 

o Planilha contendo 73 itens, contendo descrição, unidade e quantidade. 
 

 

III - do uso e guarda dos bens pertencentes ao ente municipal, exercido pelos órgãos próprios; IV - 
orçamentário e financeiro das receitas, exercido pelos órgãos dos Sistemas de Planejamento e Orçamento e 
de Contabilidade e Finanças; V - da eficiência da Administração Pública e a observância dos dispositivos 
constitucionais e legais, exercido pela própria unidade de Controle Interno. Parágrafo único. Os poderes e 
órgãos referidos no caput deste artigo deverão observar as disposições deste Regimento e as normas de 
padronização de procedimentos e rotinas estabelecidas no âmbito de cada poder ou órgão. 
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III. Despacho, em 03/05/2021, firmado pelo Prefeito, Itonir Aparecido 

Tavares, determinando providências para pesquisa de preços e prévia manifestação de 

existência de recursos orçamentários para cobertura de despesas, fls. 11; 

IV. Ofício nº 12/2021-CPL, de 05/05/2021, firmado pelo Presidente da 

CPL, Virgílio Braga Barbosa, destinado à empresa COSTA COMÉRCIO VAREJISTA DE 

MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (CNPJ nº 07.542.209/0001-26, Belém/PA), fls. 12/18; 

V.  Ofício nº 13/2021-CPL, de 05/05/2021, firmado pelo Presidente da 

CPL, Virgílio Braga Barbosa, destinado à empresa E R DA SILVA ARAÚJO EIREL ME 

(CNPJ nº 30.725.513/0001-20), fls. 19/25; 

VI. Ofício nº 14/2021-CPL, de 05/05/2021, firmado pelo Presidente da 

CPL, Virgílio Braga Barbosa, destinado à empresa VANDERSON LOPES EIRELI EPP 

(CNPJ nº 21.946.485/0001-80), fls. 26/32; 

VII. Cotação de Preços da empresa COSTA COMÉRCIO VAREJISTA DE 

MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (CNPJ nº 07.542.209/0001-26, Belém/PA), fls. 33/38; 

VIII. Cotação de Preços da empresa E R DA SILVA ARAÚJO EIREL ME 

(CNPJ nº 30.725.513/0001-20), fls. 39/41; 

IX. Cotação de Preços da empresa VANDERSON LOPES EIRELI EPP 

(CNPJ nº 21.946.485/0001-80), fls. 42/45; 

X. Mapa de Cotação de Preços – preço médio, fls 46/52; 

XI. Resumo de Cotação de Preços – menor valor, fls. 53/54; 

XII. Resumo de Cotação de Preços – valor médio, fls. 55/56; 

XIII. Termo de Aprovação de Termo de Referência e Autorização para 

abertura de processo de Adesão de Ata de Registro de Preços (Carona) para Aquisição de 

Material Elétrico, firmado pelo Prefeito, Itonir Aparecido Tavares, em 06/05/2021, fls. 57; 

XIV. Termo de Referência, firmado pelo Prefeito, Itonir Aparecido Tavares, 

em 06/05/2021, fls. 58/70: 

• Objeto: aquisição de material elétrico para manutenção da rede iluminação 

pública; 

• Justificativa: necessidade de manutenção da rede para garantir a qualidade 

do serviço de iluminação pública à população; 

• Fundamentação: Lei 10.520/20002, Lei 8.666/1993 e LC 123/2006 e demais 

aplicáveis ao  caso; 
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• Descrição dos Produtos/Serviços (planilha com 73 itens, devidamente 

descritos, contendo quantidade, unidade); 

• Prazo, forma e local de entrega dos produtos/execução dos produtos: 

conforme ordem de compra; prazo de 15 dias; 

• Pagamento: após liquidação da nota fiscal; 

• Vigência: 12 meses; 

• Obrigações da Contratada; 

• Obrigações da Contratante; 

• Infrações e das Sanções Administrativas. 

XV. Solicitação de Dotação Orçamentária, firmada pelo Presidente da 

Comissão Permanente de Licitação, Virgílio Braga Barbosa Júnior, em 06/05/2021, fls.71; 

XVI. Declaração de Disponibilidade Orçamentária, de 06/05/2021, firmado 

pelo Senhor Ezequias da Silva Souza (CRC PA-021316/O-8), com fulcro no art. 14 da Lei 

nº 8.666/93, atestando que a despesa será consignada à dotação orçamentária: 

• Lei Municipal nº 2.662/2020, de 29/12/2020 (LOA/2021): 

o Unidade Orçamentária: Secretaria Municipal de Obrs, Infraestrutura 

e Serviços Urbanos 

o Função Programática: 04.122.002.2.0017 – Secretaria Municipal de 

Obras, Infraestrutura e Serviços Urbanos 

o Categoria Econômica: 33.90.30.00 – Material de Consumo 

 

o Unidade Orçamentária: Secretaria Municipal de Obrs, Infraestrutura 

e Serviços Urbanos 

o Função Programática: 04.122.002.2.0017 – Secretaria Municipal de 

Obras, Infraestrutura e Serviços Urbanos 

o Categoria Econômica: 33.90.30.00 – Material de Consumo 

 

o Unidade Orçamentária: Secretaria Municipal de Obrs, Infraestrutura 

e Serviços Urbanos 

o Função Programática: 04.452.0009.1006 – Iluminação Pública - 

Ampliação 

o Categoria Econômica: 33.90.30.00 – Material de Consumo 

XVII. Declaração de Adequação Orçamentária e Financeira (art. 16, II, da LC 

101/2000) e de Adequação à Lei Orçamentária Municipal - LOA, compatível com a Lei de 

Diretrizes Orçamentárias – LDO e Plano Plurianual - PPA, de 06/05/2021, firmado pelo 

Prefeito, Itonir Aparecido Tavares, fls. 73; 
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XVIII. Termo de Aprovação do Termo de Referência e autorização de 

abertura de processo licitatório, firmado pelo Prefeito, Itonir Aparedo Tavares, na qualidade 

de Autoridade Competente, fls. 77/85; 

XIX. Portaria nº 018/2021-GP, de 05/01/2021, que nomeia os membros 

titulares da Comissão Permanente de Licitação, firmado pelo Prefeito, Itonir Aparecido 

Tavares (fls. 75/76): 

• Presidente: Virgílio Braga Barbosa Júnior; 

• Membros: Idna da Silva Calazans, Igo Viana Silva, Adriane Ferreira Lima; 

XX. Estudo Ténico Preliminar nº 02/2021, firmado pela Engenheira Tayla 

de Jesus Lopes (CREA/PA nº 1518859100) e pelo prefeito, Itonir Aparecido Tavares, fls. 

77/85; 

XXI. Ofício nº 302/2021-GP, de 06/05/2021, firmado pelo Prefeito, Itonir 

Aparecido Tavares, endereçado ao Prefeito do Município Muaná, Eder Azevedo 

Magalhães, solicitando autorização para Adesão de  Ata de Registro de Preço, rerente ao 

Pregão Eletrônico SRP 012/2020 e Processo Licitatório nº 012/2020, fls. 86/95; 

XXII. Ofício nº 302/2021-GP, de 06/05/2021, firmado pelo Prefeito, Itonir 

Aparecido Tavares, endereçado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito do Município Muaná, 

Eder Azevedo Magalhães, solicitando autorização para Adesão de até 50% da Ata de 

Registro de Preço, rerente ao Pregão Eletrônico SRP 012/2020 e Processo Licitatório nº 

012/2020, fls. 86/95; 

XXIII. Ofício nº 303/2021-GP, de 06/05/2021, firmado pelo Prefeito, Itonir 

Aparecido Tavares, endereçado à empresa EDSON B DA SILVA JÚNIRO EIRELLI (CNPJ 

36.530.783/0001-62) anuência para Adesão de até 50% da Ata de Registro de Preço, 

refente ao Pregão Eletrônico SRP 012/2020 e Processo Licitatório nº 012/2020, fls. 96/105; 

XXIV. Autorização para Adesão da Ata de Registro de Preços nº 02/2021, 

decorrente do Pregão Eletrônico SRP nº 012/2020, firmada pelo Prefeito  do Município de 

Manuá/PA, Eder Azevedo Magalhães, em 17/05/2021, fls. 106; 

XXV. Termo de Juntada da íntegra do Pregão Eletrônico SRP nº 012/2020 e 

PL 012/2020 da Prefeitura de Muaná-PA, fls. 107; 

XXVI. Processo Eletrônico SRP 012/2020, fls. 108/1000 (Volume I ao III); 
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XXVII. Termo de Aceite da  empresa EDSON B DA SILVA JÚNIRO EIRELLI 

(CNPJ 36.530.783/0001-62) para Adesão da Ata de Registro de Preço, referente ao Pregão 

Eletrônico SRP 012/2020 e Processo Licitatório nº 012/2020, fls. 1001 (Volume III); 

XXVIII. Termo de Juntada de Documentos de Habilitação da Empresa 

Vencedora do Pregão Eletrônico SRP nº 12/2020 e Processo Licitário nº 012/2020 da 

Prefeitura Municipal Muaná-PA, fls, 1009/1094: 

• Ato de Constituição de Eireli – EDSON B DA JÚNIOR EIRELI (CNPJ nº 

36.530.783/0001-62), Registro em 03/03/2020, Arquivamento 20000646806, de 

03/03/2020 – Protocolo 204564379, de 03/03/2020 – NIRE 15600360256, Chancela 

104846504966852; 

• Ato de Alteração da EDSON B DA JÚNIOR EIRELI (CNPJ nº 

36.530.783/0001-62), Registro em 06/03/2020, Arquivamento 20000647359, de 

06/03/2020 – Protocolo 204547806, de 06/03/2020 – NIRE 15600360256, Chancela 

83644521444900; 

• Ato de Alteração e Consolidação da EDSON B DA JÚNIOR EIRELI (CNPJ nº 

36.530.783/0001-62), Registro em 27/05/2020, Arquivamento 20000656088, de 

27/05/2020 – Protocolo 204350913, de 19/05/2020 – NIRE 15600360256, Chancela 

157970769067958; 

• Certidão Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos relativos aos Tributos 

Federais e à Dívida Ativa da União da empresa EDSON B DA JÚNIOR EIRELI 

(CNPJ nº 36.530.783/0001-62), emitida em 06/01/2021, válida até 05/07/2021; 

• Certidões de Negativa de Natureza Tributária e Não Tributária da empresa 

EDSON B DA JÚNIOR EIRELI (CNPJ nº 36.530.783/0001-62), emitida pela 

Secretaria de Fazenda do Estado do Pará – SEFA, em 31/12/2020, válida até 

29/06/2021; 

• Certidão Conjunta Negativa da empresa EDSON B DA JÚNIOR EIRELI 

(CNPJ nº 36.530.783/0001-62), emitida pela Secretaria Municipal de Finanças de 

Belém/PA, em 04/01/2021, válida por 180 dias; 

• Alvará de Licença/2021 da empresa EDSON B DA JÚNIOR EIRELI (CNPJ nº 

36.530.783/0001-62), emitida pela Secretaria Municipal de Finanças de Belém/PA, 

em 04/01/2021, 

• Licença de Funcionamento Sanitária da empresa EDSON B DA JÚNIOR 

EIRELI (CNPJ nº 36.530.783/0001-62), emitida pelo Departamento de Vigilância 

Sanitária da Secretaria Municipal de Saúde de Belém/PA, em 20/03/2020, válida até 

31/03/2021; 
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• Licença Ambiental de Operação da empresa EDSON B DA JÚNIOR EIRELI 

(CNPJ nº 36.530.783/0001-62), emitida pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente 

de Belém, em 20/03/2020, válida até 03/03/2021; 

• Licença de Uso da empresa EDSON B DA JÚNIOR EIRELI (CNPJ nº 

36.530.783/0001-62), emitida pela Secretaria Municipal de 

Urbanismo/Departamento de Análise de Projetos e Fiscalização, em 20/03/2020; 

• Balanço de Abertura de Empresa da empresa EDSON B DA JÚNIOR EIRELI 

(CNPJ nº 36.530.783/0001-62), registrado em 13/04/2020, Arquivamento 

20000651566 de 13/04/2020, Protocolo 204452074, de 06/04/2020, NIRE 

156003660256, Chancela 86904490696956 – JUCEPA/PA; 

o Ativo Circulante: R$251.000,00 

o Passivo Circulante: R$1.000,00 

o Patrimônio: R$250.000,00 

o Índice de Liquidez Corrente – LC = 251; 

o Índice de Liquide Geral – LG = 251 

o Índice de Solvência Geral – SG = 251 

• Termo de Abertura e Termo de Encerramento; 

• Certidão de Eletrônico de Ações Trabalhistas (TRT8ªRegião), emitida 

15/04/2021; 

• Certidão de Regularidade Profissional – CRC; 

• Certidão Específica Digital – JUCEPA, emitida em 18/03/2021, 

enquadramento em Empresa de Pequeno Porte; 

• Certidão Negativa do TRT8ªRegião – Autos Físicos- 1º Grau, expedida em 

15/04/2021, válida em 30 dias; 

• Certidão Negativa do TRT8ªRegião – Autos Físicos – 2º Grau, expedida em 

15/04/2021, válida em 30 dias; 

• Comprovante de Inscrição e Situação Cadastral – CISC, expedida pelo 

Departamento de Tributos Mobiliários – DETM da Secretaria Municipal de 

Finanaças do Município e Belém/PA, emitida em 05/04/2021; 

• Certidão Negativa de Licitantes Inidôneos, expedida pelo Tribunal de Contas 

da União – TCU, EDSON B DA JÚNIOR EIRELI (CNPJ nº 36.530.783/0001-62), 

emitia em 16/04/2021; 

• Certidão Negativa de Licitantes Inidôneos, expedida pelo Tribunal de Contas 

da União – TCU, EDSON BORGES DA JÚNIOR (CPF nº 667.741.362-49), emitia 

em 16/04/2021; 

• Certidão Judical Cível Negativa (Falência e Recuperação Judicial); 
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• Certidão de Débitos Negativa da Subsecretaria  de Inspeção do Trabalho da 

empresa , EDSON B DA JÚNIOR EIRELI (CNPJ nº 36.530.783/0001-62), emitia em 

16/04/2021; 

• Certidão de regularida do FGTS da empresa EDSON B DA JÚNIOR EIRELI 

(CNPJ nº 36.530.783/0001-62), emitia em 30/03/2021 a 28/04/2021; 

• Certidão Negativa de Protesto da empresa  EDSON B DA JÚNIOR EIRELI 

(CNPJ nº 36.530.783/0001-62), emitia em 17/03/2021 pelo Cartório de Protesto do 

1º Ofício Vale Veiga, Belém/PA; 

• Certidão Negativa de Protesto da empresa  EDSON B DA JÚNIOR EIRELI 

(CNPJ nº 36.530.783/0001-62), emitia em 17/03/2021 pelo Cartório de Protesto do 

II Ofício Moura Palha, Belém/PA; 

• Certidão Negativa de Protesto da empresa  EDSON B DA JÚNIOR EIRELI 

(CNPJ nº 36.530.783/0001-62), emitia em 17/03/2021 pelo 3º Tabelionato de 

Protestos e Títulos de  Belém/PA; 

• Certidão Negativa Correcional do Senhor EDSON BORGES DA SILVA 

JÚNIOR (CPF 667.741.362-49), emita pela Controladoria Geral da União – CGU, 

em 16/04/2021; 

• Certidão Negativa Correcional da empresa  EDSON B DA JÚNIOR EIRELI 

(CNPJ nº 36.530.783/0001-62), emita pela Controladoria Geral da União – CGU, em 

16/04/2021; 

• Certidão Negativa de Improbidade Adminsitrativa e Inelegibilidade da 

empresa  EDSON B DA JÚNIOR EIRELI (CNPJ nº 36.530.783/0001-62), emita pelo 

Conselho Nacional de Justiça, em 16/04/2021; 

• Certidão Negativa de Improbidade Adminsitrativa e Inelegibilidade da 

empresa  Senhor EDSON BORGES DA SILVA JÚNIOR (CPF 667.741.362-49), 

emita pelo Conselho Nacional de Justiça, em 16/04/2021; 

• Certidão de Inteiro Teor Digital  da empresa  EDSON B DA JÚNIOR EIRELI 

(CNPJ nº 36.530.783/0001-62), com ato constitutivos e alterações e certidão 

simplificada digital em anexo; 

• Certidão Gratuita (Validade de 90 dias) da empresa  EDSON B DA JÚNIOR 

EIRELI (CNPJ nº 36.530.783/0001-62), expedida pelo Tribunal de Justiça do Estado 

do Pará/Corregedoria de Justiça da Região Metropolitada de Belém; 

• Comprovante de Inscrição e situação no Cadastro Nacional da Pessoa 

Jurídica da empresa: 

o Razão Social:  EDSON B DA JÚNIOR EIRELI  

o CNPJ nº 36.530.783/0001-62 

o Data da abertura: 03/03/2020; 
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o Porte: EPP; 

o Natureza Jurídica: Empresa Individual de Responsabilidade Limitada; 

o Endereço: TV SN 5 nº 245, Marambaia, Belém/PA 

o Atividade Principal: 47.44-0-99 – Comércio Varejista de materiais de 

Construção em geral 

o Atividade Secundária: Comércio Varejista de material elétrico; 

• Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2020, registrado na JUCEPA em 

10/05/2021; Arquivamento 20000709899 de 10/05/2021, Protocolo 216410436, de 

07/05/20221, NIRE 15600360256, Chancela 93534132644559; 

o Ativo Total: R$4.121.424,87; 

o Passivo Circulante + Passivo Não Circulante: R$2.309.467,56 

o Ìndice de Liquidez Geral = 1,61% 

o Índice de Liquidez Corrente = 1,61% 

o Índice de Liquidez Seca = 1,04% 

o Índice de Solvência Geral = 1,78% 

o Grau de Endividamento = 0,560% 

XXIX. Proposta Comercial da empresa  EDSON B DA JÚNIOR EIRELI (CNPJ 

nº 36.530.783/0001-62), com validade de 45 dias, contendo 73 itens, devidamente 

descritos, quantidade, valor unitário e valor total/item, mas não contém indicação de marca, 

firmada em Belém/PA, no dia 17/05/2021, por assinatura eletrônica do sócio-administrador 

da empresa, fls. 1092/1095; 

XXX. Manifestação da Comissão Permante de Licitação, firmada pelo 

Presidente, Virgílio Brafga Barbosa Júnior, em 17/05/2021, descrevendo que o 

procedimento administrativo A/2021-003-PMJ, versa sobre Adesão à Ata 02/2021 do PE 

SRP nº 012/2020, realizada pela Prefeitura Municipal de Muaná-PA, cujo objeto é o registro 

de preços para eventual aquisição de material elétrico, tendo como órgão gerenciador a 

Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Serviços Urbanos de Jacundá, por meio da 

Prefeitura Municipal de Jacundá-PA, analisou os requisitos e atestou a regularidade fiscal, 

convalidando as certidões. Apresentou as razões da Escolha da empresa  EDSON B DA 

JÚNIOR EIRELI (CNPJ nº 36.530.783/0001-62), e  do preço no valor de R$3.941.316,00 

(três milhões, novecentos e quarenta e um mil e trezendos e dezesseis reais), por serem 

compatíveis com o mercado, e menores que as cotações apresentada, mostrando a 

economicidade na adesão. Ressaltou que o preço ajustado é “bruto”, sem nenhum 

acréscimo adicional, cabendo à empresa assumir todos os encargos de natureza fiscal, 
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trabalhista, securitário e previdenciário, bem como todas as despesas diretas e indiretas 

dos profissionais, diárias, refeições e até mesmo as viagens rotineiras à sede da 

contratante, para regular cumprimento do contrato. Recomendou a assinatura do Conrato 

do Termo de Adesão, por estar em conformidade com o art. 22, §6º do Decreto nº 

9.488/2018, após manifestação da assessoria jurídica, fls. 1096/1102; 

XXXI. Despacho à Assessoria Jurídica, em 17/05/2021; 

XXXII. Parecer Jurídico nº 155/2021-PGM/PMJ, firmado pelo Dr. José 

Alexandre Domingues Guimarães, em 18/05/2021, que descreve a finalidade e abrangência 

do parecer jurídico; faz relatório dos autos do processo administratativo. Fundamentaa 

modalidade “Carona”, tombado sob nº A/2021-003-PMJ, para aquisição de materiais 

elétricos. Informa a existência da Ata de Registro de Preço, elaborada no PE SRP 

012/2020, realizado pelo Município de Muaná, à qual o Prefeito resolveu aderir. Faz 

observações quanto à legalidade, fundamentando no art. 15, inciso II e §§1º a 6º, da Lei nº 

8.666/1993; art. 11 da Lei nº 10.024/2002, Decreto Federal nº 7.892/2013 (art. 3º, 5º e 22). 

Concluindo que restaram demonstrados nos autos os requisitos necessários para que 

adesão à ata seja legal, quais sejam: a) a ata de registro de preços trouxe a previsão da 

adesão; b) o órgão gerenciador autorizou a adesão; c) a empresa fornecedora anuiu aos 

serviços; d) a ata está vigente; e) a contratação será efetuada em até 90 dias; f) a 

adesãoestá se dando de forma horizontal. Verificou a vantagem quanto à Adesão à Ata, 

entendeu parcialmente suficiente para conceder a legalidade necessária à contratação. 

Enfim, opna pela inexistência de óbice legal quanto à adesão à Ata de Registro de Preços, 

elaborada nos autos do Pregão SRP nº 012/2020 – Manuá/PA, fls. 1110/1118; 

XXXIII. Despacho de envio dos autos à CONTRIN, recebido em 

20/05/2021, às 15h00; 

XXXIV. Nesta data, a signatária convidou à Engenheira Eletricista, Tayla 

de Jeuss Lopes (CREA 1418859100), que firmou o estudo técnico preliminar (fls. 77/85), 

para alguns esclarecimentos, a qual ratificou todo o asseverado no ETP e confirmou a 

viabilidade da adesão. 

É o relatório. 
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3. DA ANÁLISE DO MÉRITO 

 
O Processo Licitatório Processo Licitatório nº A/2021-003-PMJ, na 

modalidade ADESÃO DE ATA (CARONA), tem como objeto a aquisição de material 

elétrico, com finalidade de manutenção da rede de iluminação pública municipal. 

 

3.1 Da Legislação Aplicável: 

 

- Constituição da República Federativa de 1988  

- Lei nº 4.620/1964; 

- Lei Complementar nº 101/2000; 

- Lei nº 8.666/1993; 

- Lei nº 10.520/2002; 

- Decreto nº 7.892/2013, alterado pelo Decreto nº 9.488/2018; 

 

3.2 Do processo de origem da Ata de Registro de Preços nº 02/2021 – 

Pregão Eletrônico nº 012/2020-SRP/PM de Muaná/PA: 

 

O processo licitatório (Pregão SRP nº 012/2020) deu origem à Ata de Registro 

de Preços nº 02/2021, de 14/01/2021, à qual se pretende adesão. O referido certame foi 

devidamente justificado a necessidade de uso do Sistema de Registro de Preços (fls. 130) 

e o julgamento de menor preço por item. 

Observa-se que foram relizadas cotações mediante pesquisa de mercado. 

No item “18” do Edital, consta a autorização para utilização da ata de registro 

de preços por todos os órgãos da Administração Pública, desde que autorizado 

expressamente pelo órgão gerenciador, observado o disposto no art. 22 do Decreto 

7.892/2013 e Decreto nº 9.488/2018. 
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As minutas do edital e da ata de registro e preços foram aprovadas pelo a 

parecer jurídico (fls. 166/195). 

Termo de Adjudicação (fls. 961/972), firmado pela Pregoeira e pela Autoridade 

Competente. 

Termo de Homologação (fls. 973/983), firmado pelo Prefeito, Eder Azevedo 

Magalhães. 

Ata de Registro de Preços nº 02/2021, firmada em 14/01/2021, no valor total 

de R$7.884.060,00 (fls. 984/989).  

O Controle Interno que concluiu que o referido processo se encontra revestido 

de todas as formalidades legais, nas fases de habilitação, julgamento, publicidade e 

contratação, estando apto a gerar despesas para a municipalidade (fls. 1000). 

3.3 Da análise jurídica ao processo em tela (A/2021-003-PMJ): 

 

No procedimento em análise, a Procuradora Jurídica do Município de 

Jacundá, após detida análise da formalidade dos autos, entendendo que a modalidade 

“carona” encontra amparo legal no art. 15, inciso II e §§ 1º ao 6º da Lei nº 8.666/1993, e 

Decreto nº 7.892/2013, alterado pelo Decreto nº 9.488/2018. 

 

Após análise dos autos, verificou que restaram demonstrados nos autos os 

requisitos necessários para que adesão à ata seja legal, quais sejam: a) a ata de registro 

de preços trouxe a previsão da adesão; b) o órgão gerenciador autorizou a adesão; c) a 

empresa fornecedora anuiu aos serviços; d) a ata está vigente; e) a contratação será 

efetuada em até 90 dias; f) a adesãoestá se dando de forma horizontal. Verificou a 

vantagem quanto à Adesão à Ata, entendeu parcialmente suficiente para conceder a 

legalidade necessária à contratação. Enfim, opna pela inexistência de óbice legal quanto à 

adesão à Ata de Registro de Preços, elaborada nos autos do Pregão SRP nº 012/2020 – 

Manuá/PA, fls. 1110/1118. 
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3.4 Da vantagem da Adesão à Ata de Registro de Preço: 

 
Em estudo técnico preliminar,  ficou evidenciada a viabilidade da adesão da 

ata. 

Repare-se, no resumo de cotações – valor médio (fls. 55/56) que o valor total 

(73 itens) somaria R$4.546.655,13, e, no resumo de cotações – menor valor (fls.53/54), o 

menor valor total seria R$4.458.426,00, enquanto, com a adesão da ata de registro de 

preços, o valor total será de R$3.941.316,00. Diante do cenário apresentado nos autos, fica 

demonstrada a vantajosidade econômica da adesão, conforme pode ser melhor 

demosntrado na tabela abaixo: 

Tabela 1: Vantajosidade Econômica da Adesão à ARP 02/2021 
VALOR TOTAL 

ARP 02/2021 

LIMITE DE 

ADESÃO (50% ) 

COTAÇÃO 

VALOR TOTAL 

MÉDIO 

COTAÇÃO 

MENOR VALOR 

TOTAL 

VALOR DA 

ADESÃO 

DIFERENÇA 

SOBRE O 

MENOR 

VALOR 

COTADO 

PERCENTUAL 

DE 

VANTAGEM 

R$7.884.060,00 R$3.942.030,00 R$4.546.655,13 R$4.458.426,00 R$3.941.316,00 R$517.110,00 11,60% 

Fonte: Autos do Procedimento Administrativo - A/2021-003-PMJ 

Ainda, cumpre asseverar que o Sistema de Registro de Preços traz algumas 

vantagens para a Administração Pública, podendo ser citadas a desnecessidade de 

dotação orçamentária incialmente; atendimento de demandas imprevisíveis; redução de 

volume de estoques; eliminação do fracionamento de despesa; mais previsão e 

planejamento; menos licitações e redução de custos; atualidade dos preços da aquisição. 

Observem-se as vantagens do SRP na visão do TCU: 

 

Acórdão nº 991/2009 – Plenário: 

O SRP veio a atender a diversas necessidades da Administração, no intuito de 
simplificar os procedimentos para a aquisição de produtos e serviços de 
consumo frequente e diminuir o tempo necessário para a efetivação das 
aquisições, aproximando a Administração Pública a conceitos modernos de 
logística, como o ‘Almoxarifado Virtual’ e o ‘Just-in-Time’. Podem-se apontar, 
ainda, outros benefícios advindos da adoção do SRP: 

a) redução da quantidade de licitações, em virtude da desnecessidade 
de realizar certames seguidos com objetos semelhantes; 
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b) eliminação do fracionamento de despesa, visto que o registro de 
preços deverá ser precedido de procedimento licitatório na modalidade 
concorrência ou pregão, independentemente do valor; 

c) não há obrigação de a Administração adquirir o quantitativo registrado; 

d) diminuição dos custos de armazenagem e das perdas por perecimento 
ou má conservação, uma vez que a Administração contrata na medida de suas 
necessidades;  

e) possibilidade de maior economia de escala, uma vez que diversos 
órgãos e entidades podem participar da mesma ata de registro de preços, 
adquirindo em conjunto produtos ou serviços para o prazo de até um ano. 

 

O Presidente da Comissão de Licitação justifica a adesão, escolha da 

contratada e o preço, justificando a vantajosidade no preço, abaixo do valor referial apurado 

na pesquisa de mercado. 

 
3.5 Dos requisitos para Adesão à Ata de Registro de Preços pelo 

Município de Jacundá (não participante): 

 

Encontra-se, nos autos, a manifestação do órgão gerenciador sobre a 

possibilidade de adesão (art. 22, §§1º e 1ºA, do Decreto nº 7.892/2013, alterado pelo 

Decreto nº 9.488/2018) encontra-se inserida nas fls, 106, firmada pelo Prefeito do Município 

de Muaná/PA, Eder Azevedo Magalhães, em 17/05/2021, autorizando a Adesão à Ata de 

Registro de Preços nº 02/2021 – Pregão Eletrônico SRP nº 012/2020, realizado pelo 

Município da Muaná, respeitando os limites estabelecidos (art. 22, §3º, do Decreto 

Municipal nº 7.892/2013 e Decreto nº 9.488/2018), no valor total total de  R$7.884.060,00 

(sete milhões, oitocentos e oitenta e quatro mil e sessenta reais), declarando que o 

fornecimento não prejudica as obrigações presentes e futuras assumidas, e que o 

quantitativo aderido não ultrapassa o limite estabelecido na legislação vigente, mesmo que 

somado a adesões pregressas (fls. 106). 

Os limites por adesão (50% dos quantitativos de cada item registrado) foram 

observados na solicitação do órgão demandante, e em todos os demais documentos 

colacionados aos autos, respeitando o disposto no art. 22, §3º e 4º, do Decreto nº 

7.892/2013, alterado pelo Decreto nº 9.488/2018. 
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Ainda, nos autos, encontra-se o Termo de Aceite da Empresa EDSON B DA 

SILV EIRELI (CNPJ nº 36.530.783/001-62), fls.1001, quanto à solicitação de Adesão à Ata 

de Registro de Preços nº 02/2021 – Pregão Eletrônico SRP nº 012/2020- Muaná/PA¸  

nas mesmas condições constantes do edital e convocação e nos termos pactuados em 

contrato conforme previsão do §2º do art. 22 do Decreto 7.892/2013, alterado pelo 

9.418/2018. 

Neste ponto, verifica-se, às fls. 1092/1095 destes autos, na proposta 

apresentada pela empresa EDSON B SILVA JÚNIOR EIRELI (CNPJ 36.530.783/0001-62), 

que não consta a marca dos produtos. No entanto, a proposta ajustada vencedora consta 

(fls. 322/325), de modo de deve ser consignado no contrato as mesmas condições da ARP 

02/2021. 

3.6 Da Dotação Orçamentária: 

Na Declaração de Adequação Orçamentária, de 06/05/2021, firmado pelo 

Senhor Ezequias da Silva Souza (CRC PA-021316/O-8), com fulcro no art. 14 da Lei nº 

8.666/93, atestando que a despesa será consignada à dotação orçamentária: 

• Lei Municipal nº 2.662/2020, de 29/12/2020 (LOA/2021): 

o Unidade Orçamentária: Secretaria Municipal de Obrs, Infraestrutura 

e Serviços Urbanos 

o Função Programática: 04.122.002.2.0017 – Secretaria Municipal de 

Obras, Infraestrutura e Serviços Urbanos 

o Categoria Econômica: 33.90.30.00 – Material de Consumo 

o Unidade Orçamentária: Secretaria Municipal de Obrs, Infraestrutura 

e Serviços Urbanos 

o Função Programática: 04.122.002.2.0017 – Secretaria Municipal de 

Obras, Infraestrutura e Serviços Urbanos 

o Categoria Econômica: 33.90.30.00 – Material de Consumo 

o Unidade Orçamentária: Secretaria Municipal de Obrs, Infraestrutura 

e Serviços Urbanos 

o Função Programática: 04.452.0009.1006 – Iluminação Pública - 

Ampliação 

o Categoria Econômica: 33.90.30.00 – Material de Consumo 
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A Declaração de Adequação Orçamentária e Financeira (art. 16, II, da LC 

101/2000) e de Adequação à Lei Orçamentária Municipal - LOA, compatível com a Lei de 

Diretrizes Orçamentárias – LDO e Plano Plurianual  - PPA, de 06/05/2021, foi firmada pelo 

Prefeito, Itonir Aparecido Tavares, fls. 73. 

O Balanço Patrimonial e a certidão negativa de falência e recuperação judicial, 

a princípio, demonstram saúde financeira da empresa honrar os compromissos hora 

assumidos. 

3.7 Da Vigência da Ata e do Contrato Administrativo: 

 

A Ata de Resgistro de Preços 02/2021, foi firmada em 14/01/2021, com 

validade de 12 (doze) meses, conformte item “12.5” do edital, em conformidade com o art. 

12 do Decreto nº 7.892/2013. 

  

Dentro do prazo de validade da ARP, o Fonecedor poderá ser convocado  a 

assinar Termo de Contrato,  e o prazo de vigência do contrato será contado a partir da data 

de sua assinatura e sua eficácia, podendo ser prorrogado. 

 

3.8 Da execução e fiscalização do Contrato Administrativo: 

 

É responsabilidade da Contratante a fiscalização da execução do contrato. 

 

4. DA ANÁLISE DO OBJETO: 

 

Cumpre elucidar que a análise neste parecer se restringiu à verificação dos 

requisitos formais para a deflagração do processo administrativo na modalidade ADESÃO 

DE ATA (CARONA), no que se refere à apreciação do valor; regularida da habilitação das 

empresas participantes, a existência de três propostas válidas, disponibilidade 

orçamentária e financeira, com a indicação da classificação programática e fonte de custeio 

para arcar com o dispêndio das despesas; conformidade com as exigências da Lei de 
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Responsabilidade Fiscal; adequação da despesa com a Lei Orçamentária Anual, 

compatibilidade com a Lei de Diretrizes Orçamentárias e Plano Plurianual. 

 

Destaca-se que a manifestação está baseada, exclusivamente, nos 

elementos que constam, até a presente data, nos autos do processo ora analisado, não 

sendo possível adentrar na análise de conveniência e oportunidade do ato praticado, 

tampouco se manifestar sobre os aspectos técnico-administrativos, assim legalmente 

impostos. 

 

Não obstante isso, cumpre asseverar que o objeto do presente processo 

aquisição de material elétrico, para manutenção da rede de iluminação pública.  

 

Diante do exposto, ressalta-se a necessidade de se ater as seguintes 

recomendações antes do envio dos autos para decisão da autoridade competente para 

decisão quanto à homologação ou não do presente certame: 

 

a) Seja justificado pelo Presidente da Comissão de Licitação porque não 

consta pesquisa no mercado local e banco de preços, para melhor demonstrar  a 

vantajosidade para a Adminsitração Pública; 

 

b) Anexe-se a comprovação de inscrição junto ao Cadastro Estadual de 

Contribuintes da Empresa EDSON B SILVA JÚNIOR EIRELI (CNPJ 36.530.783/0001-62), 

com fulcro no art. 29, II, da Lei nº 8.666/1993; 

 
c) Envie-se os autos ao Contator do Município de Jacundá para avaliação 

da necessidade prévia de suplementação orçamentária por decreto de anulação de 

dotação, observando-se os limites previstos na Lei de Diretrizes Orçamentárias/2021(Lei 

Municipal nº 2.645-A/2020, art. 13-A); 

 
d) No contrato, consigne-se a obrigação da constratada com as mesmas 

condições constantes da ARP nº 002/2021, devendo ser entregue os produtos com a 

mesma marca consignada na proposta vencedora (fls. 322/325); 
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e) Após contratação, seja nomeado fiscal/gestor de contrato 

administrativo; 

 

f) Seja certificado pelo Presidente da Comissão de Licitação o 

cumprimento das regras e prazos previstos na Resolução nº 11.535/2014/TCMPA, e 

respectivas alterações, bem como atendimento das regras de transparência pública e de 

acesso a informação. 

 

5. CONCLUSÃO  

 

O papel da Controladoria Interna é gerar informações para a tomada de 

decisão da Autoridade, auxiliando na gestão de riscos, neste caso, como segunda linha de 

defesa. Logo, a presente manifestação apresenta natureza meramente opinativa e, por tal 

motivo, as orientações apresentadas não se tornam vinculantes para o gestor público, o 

qual pode, de forma justificada adotar posicionamento contrário ou diverso daquele 

emanado por esta Controladoria Interna. 

 

No mais, diante do que foi analisado nos autos atá a presente data, vislumbra-

se que foram preenchidos os requisitos formais, vez que foi solicitada e apresentada 

Manifestação do Órgão Gerenciador sobre a possibilidade de adesão (art. 22, §§1º e 

1ºA, do Decreto nº 7.892/2013, alterado pelo Decreto nº 9.488/2018) e Termo de Aceite 

da Empresa EDSON B DA SILVA EIRELI - EPP (CNPJ nº 36.530.783/001-62), quanto à 

solicitação de adesão à Ata de Registro de Preços nº 02/2021 do Pregão Eletrônico SRP 

nº 012/2020 – Muaná/PA, nas mesmas condições constantes do edital e convocação e nos 

termos pactuados em contrato; bem como declarou que a presente contratação não 

prejudicará os compromissos já assumidos na referida ata, bem como de proposta de 

preços idênticos aos constantes na ARP nº 002/2021, conforme previsão do §2º do art. 22 

do Decreto 7.892/2013, alterado pelo 9.418/2018. 
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Com fulcro no princípio da desburocratização e da economicidade processual, 

entende-se os documentos de habilitação relacionadas neste parecer, devendo ser 

verificada as condições de habilitação no ato da contratação e durante todo o período de 

execução. 

De sorte, que esta Controladoria Interna entende que o procedimento está 

regular, conforme explanado anteriormente, estando apto para gerar despesas, após 

cumpridas as recomendas supracitadas. 

 

É o parecer. 

 

Encaminha-se os autos à Comissão Permanente de Licitação. 

  

Jacundá/PA, 01 de junho de 20214. 

 
 
 

Gabriela Zibetti 
Controlador Interno 

Portaria nº 005/2021-GP 

 

4 Justifica-se o lapso temporal entre o recebimento dos autos e a emissão do presente parecer, pela complexidade da 
análise e em razão do volume de trabalho desta Controladoria Interna, a qual conta apenas com a signatária na sua 
composição. 
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