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PARECER COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

Processo Administrativo: 004/202118EM0 
Secretaria de Origem: Secretaria Municipal de Obras. 

Excelentíssima Sr.a  Prefeita, 

O processo em epígrafe trata-se da possibilidade de Adesão como "carona" a Ata de 
Registro de Preço, no qual por meio de ofício a Secretaria Municipal de Administração e 
Finanças solicita a 'Contratação de empresa especializada para prestação dos 
serviços de limpeza urbana, coleta, transporte, disposição final e gestão de 
resíduos domiciliares, para atenderas necessidades do Município de Fernando 
Falcão - MA", com demais especificações e condições constantes em Termo de 
Referência", sendo legalmente previsto nos moldes do artigo 22, Decreto Federal n° 7.892 
de 23 de janeiro de 2013. 

1. Deu-se início ao processo por meio do Documento de Formalização da Demanda, 

proveniente da Secretaria Municipal de Administração e Finanças, visando à 

contratação, por Adesão como 'carona" a Ata de Registro de Preço, para de serviços 

de limpeza urbana, coleta, transporte, disposição final e gestão de resíduos. 

2, Justifica-se a presente contratação de pessoa jurídica, para contratação de serviços 

de manutenção, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de 

Fernando Falcão a favor da empresa CONSTRUTORA CARDOSO ECREU, pessoa 

jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ n9  03.785.719/0001-73, por Adesão como 

"carona" a Ata de Registro de Preço, tendo em vista a notória especialização, bem 

como o trabalho essencial e indiscutivelmente o mais adequado à plena satisfação do 

objeto do contrato. 

1. Nesse contexto, versa o Decreto Federal n° 7.692, em seu art. 22, sobre a 

Adesão a Ata de Registro de Preço "Desde que devidamente justificada a 

vantagem, a ata de registro de preços, durante sua vigência, poderá ser 

utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública federal que 

não tenha participado do certame licitatório mediante anuência do órgão 

gerenciado'. 

2. Solicitou-se a Prefeitura de Barra do Corda - MA, na data de 28 de dezembro 

de 2021, através de Ofício N° 048/2021/CPL, a Adesão como "carona" a Ata 

de Registro de Preço n°. 004/2021, decorrente do Pregão Presencial N° 

001/2021, tal exigência foi satisfeita pela autorização expressa do Secretário 
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de Administração do Município de Barra do Corda através de Autorização 

constante nos autos do processo. Uma vez que o fornecedor não pode ser 

obrigado a fornecer o produto foi encaminhada a empresa CONSTRUTORA 

CARDOSO EIRELI a solicitação através de Ofício, sendo que a mesma 

respondeu expressamente ao oficio, manifestando interesse no fornecimento 

do objeto. 

6.1. Da instrução destes autos constam ainda: 

1) Ofício de solicitação para aferição da vantajosidade da Secretaria Municipal de 

Obras; 

2) Minuta do Termo de Referência; 

3) Comprovação de preço de mercado através de pesquisa de preço feito pelo 

Departamento de compras de forma física e em site oficial; 

4) Dotação Orçamentárias; 

5) Convocação da empresa detentora do melhor valor; 

6) Documentos de habilitação da empresa detentora do melhor valor; 

7) Autorização da Autoridade Competente. 

E o relatório, opina-se. 

6.2. Uma vez que atendidas todas as formalidades preliminares, registra-se que 

o Decreto Federal n°7.89212013, estabelece §§ I°e 2°  do.art. 22, o seguinte: 

§10  Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando 

desejarem fazer uso da ata de registro de preços, deverão consultar o órgão 

gerenciador da ata para manifestação sobre a possibilidade de adesão. 

§ 2° Caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas 

as condições nela estabelecidas optarem pela aceitação ou não do fornecimento 

decorrente de adesão, desde que não prejudique as obrigações presentes e 

futuras decorrentes da ata, assumidas com o órgão gerenciador e órgãos 

participantes. 

6.3. Assim sendo, considerando que o pleito se encontra regularmente com 

todas as peças exigidas por Lei, opinamos pela: 

a) ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO, com base no art. 22, do 

Decreto Federal n° 7.892/2013; 
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3. Pela contratação como Adesão a Ata de Registro de Preço com a empresa 

CONSTRUTORA CARDOSO EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, 

inscrita no CNPJ o n°03.785.719/0001-731  diante da comprovação de que o 

preço praticado está dentro dos parâmetros de mercado, bem como estar 

comprovado nos autos, através de propostas de preços, que o valor 

corresponde ao preço de mercado. Ademais disso, verifica-se que a 

vantagem quanto à adesão a Ata é inquestionável, uma vez que a 

Administração está evitando a elaboração de mais um processo 

administrativo complexo, saltando etapas burocráticas e que geram 

gastos aos cofres públicos. Frisa-se que, foram analisados os documentos 

de habilitação da empresa, onde foi comprovada a regularidade da empresa, 

provando a aptidão para contratar com essa municipalidade. 

No mais, se junta a Portaria que nomeou os membros dessa Comissão 

Permanente de Licitação. 

Cordialmente, 

Fernando Falcão - MA, 04 de janeiro de 2022. 

Gil --, r Maíl Ribeiro 
P.idente da CPI 

Prefeitura Municipal de Fernando Falcão 
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Portaria n°  00IJ20221GABINETE. 

"Nomeia membros da Comissão 

Permanente de Licitações e designa o 

Presidente da Comissão Permanente de 

Licitação - CPL, no âmbito do município de 

Fernando Falcão - MA e dá outras 

providências." 

A Prefeita Municipal de Fernando Falcão, Estado do Maranhão, no uso das atribuições que 

lhe confere a Lei Orgânica Municipal, de acordo com Lei Federal n° 8.686/93, e suas alterações 

pelo presente, 

RESOLVE 

Art. 10  - Designar, conforme abaixo relacionado, para compor a Comissão Permanente de 

Licitações deste Município, para as modalidades de Convite, Tomada de Preços, Concorrência 

Pública, Leilão ou Concurso. 

1. 	Membros Titulares: 

a. GILMAR MACIEL RIBEIRO - Matricula n° 602-1 - Presidente; 

b. GEOVANA SANTIAGO ALMEIDA; 

II. 	Membro suplente: 

a. ANOVALDA CHAVES FREITAS - Matricula n° 109-1. 

Art. 20  - Os trabalhos da Comissão Permanente de Licitações, serão presididos pelo senhor 

GILMAR MACIEL RIBEIRO, o qual terá como suplente a senhora GEOVANA SANTIAGO 

ALMEIDA, e secretariado pela senhora ANOVALDA CHAVES FREITAS Matricula n°1094. 

Art. 31  - Em suas ausências e impedimentos a Presidência da CPL será substituída por um 

dos seus Membros Titulares e, conseqüentemente, o Membro Titular que passar a Presidência, 

será substituído por um dos Suplentes indicados nas Alíneas "a" do inciso II do Artigo 20. 

§ 11  Os membros titulares, à exceção, em função no disposto no caput do artigo 30, daquele 

que atua na Presidência da CPL, serão substituídos pelos Membros Suplentes indicados no inciso 

li do Artigo 21. 
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Art. 60  - As licitações somente poderão ser abertas e julgadas com a presença de, com os 

03 (três) membros da Comissão. 
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F)LÔ PÃLO 

§ 21  As informações referentes às substituições deverão ser coniunícadas à Presidência da 

Autarquia e devidamente consignadas nos autos dos processos licitatôrios. 

Art. 40  - Compete ao Presidente da CPL: 

	

1. 	Elaborar edital nas modalidades Convite, Tomada de Preços, Concorrência 

Pública, Leilão ou Concurso; 

	

W. 	Receber, examinar e decidir as impugnações e consultas ao edital, apoiado pela 

assessoria jurídica, ou qualquer outra área a que competir; 

	

iii. 	Conduzir a sessão pública; 

IV. Verificar a conformidade da proposta com os requisitos estabelecidos no 

instrumento convocatório; 

V. Realizar as diligências necessárias ao desempenho de suas funções, inclusive 

recolhendo amostras do objeto da licitação, quando previsto no respectivo 

instrumento convocatório, providenciando, em caso de dúvida, o seu exame por 

órgãos oficiais de metrologia e controle de qualidade; 

VI. Dirigir a todas as etapas inerentes ao certame; 

VII. Verificar e julgar as condições de habilitação; 

VIII. Receber, examinar e decidir recursos, encaminhando à autoridade compete 

quando mantiver sua decisão; 

IX. Indicar o vencedor do certame; 

	

X. 	Adjudicar o objeto, quando não houver o recurso; 

XI. Emitir parecer sobre as contratações diretas, tais como: Dispensa de Licitação e 

Inexigibilidade; 

XII. Conduzir os trabalhos dos membros; e 

XIII. Encaminhar o processo devidamente instruído, depois de adjudicado, assessoria 

jurídica para submeterá autoridade superior e propor a homologação. 

Art. 51  - Compete a equipe de apoio: 

	

1. 	Auxiliar o Presidente em todas as fases do processo ficitatário, dentre outras 

atribuições a ser designada pela Presidente da CPL. 
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Art. 70  Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 

em contrário. 

DÊ-SE CIÊNCIA, REGISTRA-SE E CUMPRA-SE. 

Gabinete da Prefeita de Fernando Falcão, Estado do Maranhão, em 03 de janeiro de 2022. 

?i3ynLwQt j 
Raimunda da Silva Almeida 

Prefeita Municipal 
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