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PARECER  

CONTROLE INTERNO 
 

Ementa: PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 6467/2022 – 
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE. 

RELATÓRIO  

Vem a exame do departamento de Controle Interno deste município para 
manifestação, devidamente autuado contendo 494 (quatrocentos e noventa e quatro) folhas em 
único volume, procedimento licitatório mediante Adesão a Ata de Registro de Preços originada do 
Pregão Eletrônico n° 9/2022-009FMS, realizado pela Secretaria Municipal de Saúde de 
Tucumã/PA, para registro de preços para contratação de empresa especializada na prestação do 
serviço de coleta, transporte, tratamento e disposição final de Resíduos de Serviços da Saúde 
(RSS), para atender as demandas do Fundo Municipal de Saúde de Tucumã/PA, tendo com 
aderente a Secretaria Municipal de Saúde de Conceição do Araguaia/PA.  

ANÁLISE 

Disciplinado no artigo 22 do Decreto n° 7.892/2013 e seguintes, o procedimento 
de adesão a Ata de Registro de Preços, também conhecido como “carona”, será possível quando 
preenchidos os requisitos necessários.  

Em atendimento aos supramencionados requisitos elencados neste e nos 
próximos parágrafos, esta municipalidade devidamente justificou a vantagem em aderir a Ata de 
Registro de Preços em questão (fls. 348-359). 

No mesmo sentido, a adesão foi realizada dentro do prazo de vigência da Ata de 
Registro de Preços (fls. 307-321), sendo este de 12 meses, contados a partir de sua assinatura, 
ou seja, em 24 de março de 2022.  

Verifica-se ainda que, não houve participação desta municipalidade no certame 
licitatório a que se pleiteou a adesão. 

Houve, também, anuência do órgão gerenciador através do Ofício n° 859/2022-
SMS (fls. 004), o qual comunica que a Secretaria Municipal de Saúde de Tucumã/PA autoriza 
este município a aderir a Ata de Registro de Preços n° 20220191, oriundo da Pregão Eletrônico 
n° 9/2022-009FMS. 

Destaca-se que, a empresa fornecedora foi consultada (fls. 05-06) comunicando 
aceitação as condições para adesão junto a esta municipalidade para prestação dos serviços em 
questão (fls. 07). 

Outrossim, o limite individual que permite que cada órgão ou entidade não 
participante possa aderir a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos dos itens do instrumento 
convocatório e registrados na Ata de Registro de Preços não foi excedido por ocasião da adesão. 

PARECER 

Destarte, verificado o atendimento aos preceitos legais que regem a matéria, 
opino favoralmente à Adesão da Ata de Registro de Preços n° 20220191 da Secretaria Municipal 
de Saúde de Tucumã/PA, resultado do Pregão Eletrônico n° 9/2022-009 FMS, tendo por objeto o 
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registro de preços para contratação de empresa especializada na prestação do serviço de coleta, 
transporte, tratamento e disposição final de Resíduos de Serviços de Saúde (RSS), para atender 
as demandas do Fundo Municipal de Saúde de Tucumã/PA, para suprir as necessidades da 
Secretaria Municipal de Saúde de Conceição do Araguaia/PA, tendo como órgão gerenciador 
esta secretaria, e, como detentora a empresa R E R EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, 
devidamente inscrita no CNPJ sob o n° 01.195.098/0001-42, com o valor contratado de 
R$96.800,00 (noventa e seis mil e oitocentos reais), com vigência até 30 de dezembro de 2022, 
ou esgotamento do quantitativo, a partir da assinatura do contrato, salvo melhor juízo. 

Ressalto que, a opinião supra não elide e nem respalda quaisquer 
irregularidades não identificadas por esta Controladoria. 

Retornem os autos à Comissão Permanente de Licitações para as providências 
cabíveis e necessárias ao prosseguimento do ato. 

Por fim, recomendo que seja promovida a publicidade dos atos através do Mural 
de Licitações do TCM/PA e Portal da Transparência como requer a legislação vigente.  

É o parecer. 

Conceição do Araguaia/PA, 19 de setembro de 2022. 
 

 

 

 
Larissa Gonçalves Macedo 

Controladora Geral do Município 
Port.133/2021 
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