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RELATÓRIO E PARECER DA COMISSÃO DE CONTROLE INTERNO 

 

Parecer Nº: 001/2021 – CI/CMJ 

Processo Licitatório: Adesão nº A/2021-001-CMJ 

Órgão Interessado: Câmara Municipal de Jacundá/PA 

 

Ementa: Adesão Ata de Registro de Preço 

Aquisição de Combustível para atender a 

necessidade da Câmara Municipal de Jacundá 

Vem a esta unidade de Controle Interno, para exame, O PROCESSO DE 

ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° A/2021-001-CMJ, 

REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2021-009-PE, realizado pela 

Prefeitura Municipal de Jacundá/PA, tendo por objeto contratual O REGISTRO DE 

PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO 

DIESEL COMUM, ÓLEO DIESEL S10 E GASOLINA COMUM), com entrega 

parcelada para atender a prefeitura, secretarias e fundos municipais de Jacundá. 

O procedimento em analise, querido pelo Presidente da Câmara Municipal de 

Jacundá/PA, Sr. Tharlles da Silva Borges, justifica que o objeto a ser contratado, 

apresenta uma tabela de quantitativo e preço dos itens da ata que pretende aderir, aos 

itens propostos no processo licitatório, a empresa vencedora, respondeu com o TERMO 

DE ACEITE (cópia nos autos), guardando assim conformidade com as exigências 

legais preconizadas estando em consonância com os princípios norteadores da 

Administração Pública, com toda a documentação que exige a norma vigente.  

Ademais, cabe destacar que o presente processo licitatório fora classificado 

pela Comissão de Licitação na modalidade “CARONA”, cujo conceito é o seguinte: 

“consiste na contratação fundada num sistema de registro de 

preços em vigor, mas envolvendo entidade estatal dele não 

participante originalmente, com a peculiaridade de que os 

quantitativos contratados não serão computados para o 
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exaurimento do limite máximo (JUSTEN FILHO, 2010, P. 

207)”. 

Consta-se nos autos em analise as documentações exigidas do processo 

originário, para o PROCEDIMENTO LEGAL DE ADESÃO A ATA, que no caso em 

tela trata-se de uma economia processual e financeiro sendo eficiente para a 

Administração Pública Municipal, o que também resta demostrado através das cotações 

de preços em anexo, desta feita atendendo os dispostos legais autorizadores. 

A referida ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO, guarda 

conformidade com as exigências legais preconizadas estando em consonância com os 

princípios norteadores da Administração Pública, com toda a documentação que exige a 

norma vigente. 

Com base nas regras insculpidas pela regulamentação vigente, pelo que declara 

ainda que o referido processo se encontra revestido de todas as formalidades legais. 

Diante do exposto, manifesto pela APROVAÇÃO do retro mencionado 

processo de O PROCESSO DE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 

A/2021-001-CMJ, DO MUNICIPIO DE JACUNDÁ - PA, tendo em vista que 

ocorreu tudo nos paramentos da Legalidade, Impessoalidade, Moralidade, Igualdade, 

Economicidade e Segurança Jurídica, princípios basilares da administração pública, 

retornando o mesmo para a comissão de licitação para as providencias cabíveis para a 

conclusão do certame. 

 

Este é o parecer, S.M.J. 

Jacundá/PA, em 10 de agosto de 2021. 

 

 

CORIOLANO FERREIRA AREIAS JUNIOR 

Controlador Interno 

Portaria nº 016/2021-GP/CMJ/PA 
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