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PARECER CGM Nº 055/2022 
 

 

 

EMENTA: PR2022.02/CLHO-04034 – ASSUNTO 

GERAL: ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE 

PREÇO PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 

PESADOS. INTERESSADO: SECRETARIA 

MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO. 
PROCEDIMENTO: ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE 

PREÇOS DECORRENTE DO PE Nº 015/2021 DA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO 

PARUÁ-MA. ANÁLISE DA PELA CGM DE COELHO 

NETO-MA. 
 

 
 

I – RELATÓRIO 

 
Vem a exame da Controladoria Geral do Município, o processo PR2022.02/CLHO-04034, interessado: 

Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão com o intuito de ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE 

PREÇOS Nº 068/2021 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARUÁ/MA, NA 

MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 86/2021, 

em que o objeto é CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 

PESADOS. 

Assim sendo, o Órgão de Controle Interno do Município de Coelho Neto, atendendo ao que 

determina o art. 74. da Constituição Federal de 1988, bem como as competências abrangidas pela Lei 

Municipal nº 753, de 08 de janeiro de 2021, especialmente no seu artigo 41, inciso I, que diz “realizar o 

controle contábil, financeiro, orçamentário, operacional e patrimonial das entidades da Administração 

Direta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, razoabilidade, aplicação das subvenções e 

renúncias de receitas”, e os incisos X e IX, que preconizam respectivamente “examinar os atos 

administrativos praticados e as obrigações assumidas pelo Município que derem origem à despesa” e 

“realizar auditorias técnicas e administrativas objetivando o controle legal, de mérito e técnico”, apresenta 

a análise e a respectiva manifestação, conforme a seguir. 

 
II – ANÁLISE 

 
 

O aludido processo PR2022.02/CLHO-04034 encontra-se instruído conforme exposto na seção 

Formalização. 
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II.I – FORMALIZAÇÃO 

 
 

Os autos encontram-se formalizados até a presente data com a documentação a seguir, com análise 

realizada por esta Controladoria embasada no art. 38 da Lei nº 8.666/93 e no Decreto nº 7.892/2013 e suas 

alterações: 

• O procedimento foi formalizado por meio de processo administrativo, devidamente autuado, 

protocolado e numerado sob número PR2022.02/CLHO-04034, em conformidade com o Art. 

38, caput, Lei nº 8.666/93; 

• A Demanda foi documentada pela Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e 

Finanças, contendo a especificação dos itens, as quantidades e aponta ainda os recursos que 

serão utilizados (Recursos Próprios e Outros da Secretaria Municipal de Administração, 

Planejamento e Finanças); 

• Pesquisa de mercado e planilha de preços médios; 

• Indicação do recurso próprio para a despesa (dotação orçamentária); 

• Cópia do edital da licitação de origem (PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2021 – SRP, 

SANTA LUZIA DO PARUÁ-MA), onde a Ata de registro de preços admite expressamente a 

sua adesão e as quantidades máximas aos órgãos não participantes, bem como o Termo de 

Adjudicação e Homologação; 

• Ata de registro de preços a ser aderida está vigente, consoante o Art. 12, Decreto 7.892/2013; 

• Consulta junto ao órgão gerenciador da ata para manifestação sobre a possibilidade de adesão, 

em conformidade com o Art. 22, §1º, Decreto 7892/2013, tendo sido formalizada através do 

ofício nº 016/2022- SEMPAF COELHO NETO-MA e a resposta através do OFICIO nº 

006/2022 — SEMPAF DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO PARUÁ-MA; 

• Justificativa a vantajosidade da adesão pretendida, mediante valores aferidos na pesquisa de 

preços realizada pelo Setor de Compras, em conformidade com o Art. 22, caput do Decreto 

7.892/13; 

• Resposta afirmativa quanto aos quantitativos desejados e aceite do fornecedor, através dos 

ofícios 016/2022-SEMPAF e Termo de Aceite de Fornecimento pela empresa MG 

EMPREENDIMENTOS, em conformidade com o Art. 22 §2° do Decreto 7.892/13; 

• Cópia da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS e suas respectivas publicações nos diários oficiais; 

• Documentação de habilitação e regularidade fiscal/trabalhista do fornecedor em validade e com 

comprovantes de autenticidade; 

• Parecer nº 02/2022 da Assessoria Jurídica, em conformidade com o Art. 38, inciso VI e §único 

da Lei 8.666/93; 
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Ao que em nada obsta a documentação já existente e supracitada, os autos não foram instruídos com a 

seguinte documentação: 

 
• Termo de Referência elaborado pela Secretaria Demandante que defina as condições de 

entrega/prestação do serviço em momento anterior a definição da ATA DE REGISTRO DE 

PREÇOS a ser aderida; 

• Autorização da contratação, aprovação das especificações e declaração de adequação 

orçamentária e financeira pelo(s) ordenador (es) de despesa; 

 
Assim, considerando a análise de formalização dos atos realizados apenas para ADESÃO A ATA DE 

REGISTRO DE PREÇOS pelo presente município, onde não se alcança os procedimentos técnicos, legais e de 

méritos internos da condução do certame em seu município de origem, salientamos ainda os seguintes pontos 

de natureza formal na instrução do presente processo: 

 
• O ofício encaminhado ao órgão gerenciador e a empresa fornecedora pela Secretaria Municipal 

de Administração, Planejamento e Finanças possuem a mesma numeração (016/2022); 

• O ofício nº 06/2022-SEMPAF -SANTA LUZIA DO PARUÁ-MA menciona município 

divergente de Coelho Neto-MA, apesar de estar endereçado corretamente; 

 

 
III - CONCLUSÃO 

 
 

Considerando todo o exposto, especialmente a possibilidade legal manifestada no Parecer Jurídico nº 

002/2022 – ASSESSORIA JURÍDICA DA COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO, manifesto as seguintes 

ressalvas para observância antes do prosseguimento da contratação em tela: 

• Esclareça sobre a ausência do Termo de Referência elaborado pela Secretaria Demandante que, 

entre outros pontos, defina as condições de entrega/prestação do serviço em momento anterior 

a definição da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS a ser aderida, verificando ainda se as 

condições da locação das máquinas definidas pela Prefeitura Municipal de Santa Luzia do 

Paruá-MA são adequadas para Coelho Neto-MA; 

• Junte aos autos a Autorização da contratação, aprovação das especificações e declaração de 

adequação orçamentária e financeira pelo(s) ordenador (es) de despesa; 

 

Recomendo ainda que se observe em demais processos os atos de formalização de ofícios entre as partes, 

evitando erros ou distorções entre numerações e/ou textos. 

Dessa forma, encaminho os autos para as providências. 
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Este é o parecer, salvo melhor juízo. 
 
 

Coelho Neto – MA, 21 de março de 2022. 

FERNANDA PEREIRA 

DE 

SOUSA:05588704304 

Assinado de forma digital por 

FERNANDA PEREIRA DE 

SOUSA:05588704304 

Dados: 2022.03.21 18:43:42 

-03'00' 

Fernanda Pereira de Sousa 

Controladora Geral do Município 

Portaria nº 019/2022-CC 

Prefeitura Municipal de Coelho Neto/MA 

 

 

 

 


