
• PREFEITURA DE 

SJ QUIXADA 
Secretaria de Agricultura Familiar e Desenvolvimento Rural 

Quix. à/ CE, 18 de fevereiro de 2022. 

o o 1 masceno 

JUSTIFICATIVA DE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇO (CARONÃ)) 

A Secretaria de Agricultura Familiar e Desenvolvimento Rural do Município de 
Quixadá/CE, necessita adquirir (O REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E 
EVENTUAIS AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARAS DE AR E AFINS PARA OS 
VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO 
MUNICÍPIO DE CHORÓ/CE). 

No intuito de acelerar a aquisição em questão, foram realizadas consultas a atas de 
registro de preços vigentes constantes no sítio do TCE, https://www.tce.ce.gov.br/ e ou 
https://licitacoes.tce..e.gov.br/,  portal de licitações dos municípios, sendo identificado o 
pregão (N° 034/2021 - PE - SRP) reali7ado pelo órgão (SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SAÚDE DE CHORÓ/CE) no qual a empresa (ADAMO VOSCONCELOS DE OLIVEIRA 
EIRELI, CNPJ- 10.973.526/0001-01) foi vencedora do item cujas especificações atendem a 
necessidade da SECRETARIA AGRICULTURA FAMILIAR E DESENVOLVIMENTO 
RURAL. 

Foi realizada pesquisa de preços, conforme orçamentos em anexo (SEI n° 
20220214004), verificando-se que os valores propostos são superiores ao valor registrado na 
ARP em questão, ficando demonstrada que a aquisição através de adesão ao registro de preços 
do (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHORÓ/CE) é vantajosa para a 
Administração, gerando economia para a instituição e, diante disto, justifica-se a Adesão ao 
Registro de Preços do citado órgão. 

Ademais, foi verificado que as especificações técnicas do (s) produto (s) constante (s) 
nos orçamentos estão de acordo com as especificações do (s) serviço (s) que a Secretaria de 
Agricultura Familiar e Desenvolvimento Rural pretende adquirir, conforme discriminado no 
termo de referência (SEI n° 20220214004) e ata de registro de preços do órgão gerenciador 
(N°2022.01.03.001). 

Justificamos ainda que a adesão a Ata de Registro de Preços cumpre os princípios da 
vantajosidade, economicidade, eficácia e eficiência, uma vez que com este procedimento, a 
Secretaria de Agricultura Familiar e Desenvolvimento Rural do Município de Quixadá, 
ADQUIRE UM MATERIAL, já aceito por outro Órgão, fator que propicia segurança de que 
o serviço adquirido atenderá a demanda da Secretaria, além de proporcionar presteza, 
celeridade e pronto atendimento à demanda dessa Instituição. 

Diante disso, com fulcro no Decreto n° 7.892/2013, alterado pelo Decreto n° 
9.488/2018, o modo escolhido para a aquisição da solução em epígrafe, foi à adesão à Ata de 
Registro de Preços n° (N°2022.01.03.001) do (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO 
MUNICIPIO DE CHORÓ/CE), uma vez que este procedimento gerará economicidade e 
celeridade processual para a Secretaria de Agricultura Familiar e Desenvolvimento Rural do 
Município de Quixadá/CE. 

Secretaria de Agricultura Familiar e Desenvolvimento Rural. 

AV. PRESIDENTE VARGAS, 2031, COM P0 NOVO - QUIXADÁ -CE 



#" 'r-, PREFEITURA DE 

QUIXADA 
Secretaria de Agricultura Familiar e Desenvolvimento Rural 

Ofício N° 2022.18.02.001 

Quixadá, Ceará, 18 de fevereiro de 2022 

Ao Exm.(a) Sr 

Jamilie Maria Paz Moura 

Secretaria de Saúde do Município de Choró/CE. 

Vimos por meio deste, solicitar à Secretaria de Saúde do Município de Choró do Estado do 
Ceará, gestor da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 2022.01.03.001, oriunda do PREGÃO 
ELETRÔNICO N° 034/2021-PE-SRP, autorização para adesão da referida ATA, conforme 
descritivo no objeto licitado e nas mesmas condições de fornecimentos. 

Caso seja aceita nossa solicitação, pedimos que nos seja encaminhado cópia dos documentos 
do processo, tais como: ; Edital e seus anexos; Cópia das Portarias; Publicação do Aviso de 
Licitação e Ata da Sessão ou Sessões; Extrato da Ata e outros; Eventuais Impugnações ou 
recursos; Cópia dos documentos do vencedor; Copias dos Pareceres Técnicos ou Jurídicos; 
Cópia da Proposta Readequada; Ata de Registro de preço, bem como demais documentos que 
estejam relacionados ao referido processo licitatório. 

Agradecemos antecipadamente a atenção e aguardamos o atendimento a solicitação. 

Atenciosamente, 

Rainiundo Ribeiro Damasceno 
Secretaria de Agricultura Familiar e Desenvolvimento Rural. 

AV. PRESIDENTE VARGAS, 2031, COMPO NOVO - QUIXADÁ -CE 



PREFEITURA DE 	Ar 

QUIXADA 
Secretaria de Agricultura Familiar e Desenvolvimento Rural 	 Fk, 

ANEXO 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°. 2022.01.03.001 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 034/2021 - PE - SRP 

Razão Social: ADAMO VASCONCELOS DE OLIVEIRA EIRELI 

CNPJ N°. 10.973.526/0001-01 

LOTE 02- COTA PRINCIPAL - AMPLA PARTICIPAÇÃO 

ITEM ESPERCIFICAÇÃO UNIDADE MARCA 
QUANTID 

ADE 
VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR 

 
TOTAL 

11 PNEU 17.5-25 UNIDADE BRASPLUS 06 R$ 5.990,00 R$ 35.940,00 

17 PNEU 110/90-17 UNIDADE TECHNIC 06 R$ 198,00 R$1.188,00 

18 PNEU 90/90-19 UNIDADE TCHNIC 04 R$ 186,00 R$ 744,00 

VALOR TOTAL DO LOTE R$ 37.872,00 (TRINTA E SETE MIL, OITOCENTOS E SETENTA E DOIS REAIS) 

LOTE 04- COTA PRINCIPAL - AMPLA PARTICIPAÇÃO 

ITEM ESPERCIFICAÇÃO UNIDADE MARCA 
QUANTID 

ADE 
VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR 

 
TOTAL 

04 
CÂMARA DE AR 
175-25 

UNIDADE MAGNUM 03 R$ 350,00 R$ 1.050,00 

VALOR TOTAL DO LOTE R$ 1.050,00 (MIL E CINQUENTA REAIS) 

TOTAL DOS LOTES R$ 38.922,00 (TRINTA E OITO MIL, NOVICENTOS E VINTE DOIS REAIS). 

AV. PRESIDENTE VARGAS, 2031, COMPO NOVO - QUIXADÁ -c 



Quixadá 
PRUOURA 

Comissão de Compras <comprasquixada.ce.gov.br> 

Oficio solicitando Adesão referente a A ATA N° 2022.01.03.001 

Comissão de Compras <compras@quixada.ce.gov.br> 
	

18 de fevereiro de 2022 13:50 
Para: Iicitacaochorogmail.com  

ESTADO DO CEARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADÁ 
GABINETE DO PREFEITO 
COMISSÃO PERMANENTE DE COMPRAS E SERVIÇOS 

SCANOOIO.PDF 
'621K 



- 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHORO 

Av. Cel. João Paracampos, 1410 - Alto do Cruzeiro 	SAU D 
CEP: 63.950-000 - Choró - Ceará 

CNP): 63.386.627/0001-42 - CGF: 06.920.507-8 

Choró-Ce., 22 de Fevereiro 2022 

Ofício n° 2022.02.22.001 

limo Senhor (a) Secretário de Agricultura Familiar e Desenvolvimento Rural 

Prefeitura Municipal de Quixadá-Ce 

Em resposta ao ofício n° 2022.18.02.001, solicitando a ATA DE REGISTRO DE 

PREÇOS N°. 2022.01.03.001, oriunda do Pregão Eletrônico n° 034/2021-PE-SRP, de 

acordo com os termo do Decreto Federal n° 7.892/201 3, que prevê a utilização da Ata de 

Registro de Preço por qualquer órgão ou entidade da Administração Pública 

o Municipal, Estadual e Federal na condição de órgão interessado (carona). Mediante 

consulta prévia a esse órgão Gestor do registro de preço, AUTORIZO a Prefeitura 

Municipal de Quixadá-Ce, a contratar a solicitada aquisição cujo o objeto é SELEÇÃO DE 

MELHOR PROPOSTA PARA O REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E 

EVENTUAIS AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARAS DE AR E AFINS PARA OS 

VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO 

DE CHORÓICE, Com vigência inicia em 03 de Janeiro de 2022 até 03 de Janeiro de 2023. 

Para compor a mencionada Autorização encaminhamos em anexo os seguintes 

documentos: 

Publicação do Aviso de Licitação e Extrato da Ata e outros; Ata da Sessão ou 

Sessões; Edital e seus anexos; Cópia das Portarias; Eventuais Impugnações ou 

recursos; Cópia dos documentos do vencedor; Copias dos Pareceres Técnicos ou 

Jurídicos; Cópia da Proposta Readequada; Tremo de Adjudicação e Homologação e 

Ata de Registro de Preço e Anexos. 

Sem mais para o momento, ensejamos votos de elevadas consideração. 

tenciosamente, 

JAMILLE MARIA P7  

SECRETARIA MUNICIPAL 	AÚ6 

llmo.Senhor(a). 
RAIMUNDO RIBEIRO DAMASCENO 
Secretário de Agricultura Familiar e Desenvolvimento Rural 

Av. Cel. João Paracampos, N2 1410— Alto do Cruzeiro. CNPJ: 63.386.627/0001.42 
CGF: 06.920.507-8 Site: www.choro.gov.br  



Quixadá 
	

Comissão de Compras <comprasquixada.ce.gov.br> 

Oficio solicitando Adesão referente a A ATA N°2022.01.03.001 

Licitação Choró <licitacaochorogmail.com> 
	

23 de fevereiro de 2022 11:00 
Para: Comissão de Compras <compras©quixada.ce.gov.br> 

PREGÃO 34.2021.pdf 	 IkINV  

Bom Dia! 	 J 	y 
Segue resposta do ofício de solicitação para adesão da ata de registro preço. 

o 

Livre de vírus. www.avg.com. 

[Texto das mensagens antenores oculto] 

Atenciosamente, 

SETOR DE LICITAÇÃO 

Ofício Resposta Quixadá.pdf 
114K 



PREFEITURA DE 	
Ir 

QUIXADA 
Secretaria de Agricultura Familiar e Desenvolvimento Rural 

Ofício N° 22.02.001/2022 
	

Quixadá-CE, 22 de fevereiro de 2022. 

À Empresa: ADAMO VASCONCELOS DE OLIVEIRA EIRELI 

CNPJ N°. 10.973.526/0001-01 

ADAMO VASCONCELOS DE OLIVEIRA 

Assunto: Solicitação de Adesão a ATA DE REGISTRO DE PREÇOS W2022.01.03.001, oriunda 
do PREGÃO ELETRÔNICO N.° 034/2021 - PE - SRP. 

Senhor Fornecedor, 

Informamos a V. As. O interesse da Secretarias de Agricultura Familiar e Desenvolvimento Rural 
do município de Quixadá Estado do Ceará, em aderir à ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.° 

• 2022.01.03.001, oriunda do PREGÃO ELETRÔNICO N.° 034f2021 - PE - SRP, firmada entre esta 
Empresa e o Município de Choró - Ceará, conforme descritivo no objeto licitado e nas mesmas 
condições dos serviços. 

Neste sentido, formulamos a consulta acerca da possibilidade de anuência, para a prestação dos 
serviços em Anexo, para a Secretaria de agricultura Familiar e Desenvolvimento Rural do 
Município de Quixadá Estado do Ceará, Se houver interesse em fornecer que envie, juntamente 
com a anuência a seguinte documentação dentro do prazo de vigência e se cópias, autenticadas em 
cartório, ou que atenda ao procedimento n° 100 de 26 de maio de 2020; 

Contrato social, CNPJ, CND Federal, CND Estadual, CND Municipal, FCTS, CND Trabalhista, 
Atestado de Capacidade Técnica, Certidão de Falência, Balanço, Declaração que não emprega 
menor, Proposta Readequada com os itens solicitado. 

Sem mais para o momento. 

Atenciosamente, 

Damasceno 
Secretaria de Agricultura Familiar e Desenvolvimento Rural. 

AV. PRESIDENTE VARGAS, 2031, COMPO NOVO - QUIXADÁ -CE 



PREFEITURA DE 

QUIXADA 
Secretaria de Agricultura Familiar e Desenvolvimento Rural 

ANEXO 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°. 2022.01.03.001 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 034/2021 - PE - SRP 

Razão Social: ADAMO VASCONCELOS DE OLIVEIRA EIRELI 

CNPJ N°. 10.973.526/0001-01 

LOTE 02- COTA PRINCIPAL - AMPLA PARTICIPAÇÃO 

ITEM ESPERCIFICAÇÃO UNIDADE MARCA 
QUANTID VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR

ADE TOTAL 

11 PNEU 17.5-25 UNIDADE BRASPLUS 06 R$ 5.990,00 R$ 35.940,00 

17 PNEU 110/90.17 UNIDADE TECHNIC 06 R$ 198,00 R$1.188,00 

18 PNEU 90/90-19 UNIDADE TECHNIC 04 R$ 186,00 R$ 744,00 

VALOR TOTAL DO LOTE R$ 37.87200 (TRINTA E SETE MIL, OITOCENTOS E SETENTA E DOIS REAIS) 

LOTE 04- COTA PRINCIPAL - AMPLA PARTICIPAÇÃO 

ITEM ESPERCIFICAÇÃO UNIDADE MARCA 
QUANTID VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR

ADE TOTAL 

04 
CÂMARA DE AR 
17.5-25 

UNIDADE MAGNUM 03 R$ 350,00 R$ 1.050,00 

VALOR TOTAL DO LOTE R$ 1.050,00 (MIL E CINQUENTA REAIS) 

TOTAL DOS LOTES R$ 38.922,00 (TRINTA E OITO MIL, NOVICENTOS E VINTE DOIS REAIS). 

AV. PRESIDENTE VARGAS, 2031, COM P0 NOVO - QUIXADÁ -CE 



23/02/2022 16:42 	 E-mail de Prefeitura de Quixadá - oficio solicitando adesão a ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 2022.0103.001 

Quixadá 
ptE;tI;UPA 

Comissão de Compras <comprasquixada.ce.gov.br> 

oficio solicitando adesão a ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°20220103.001 

Comissão de Compras <com pras©quixada.cegov.  br> 
	

23 de fevereiro de 2022 16:41 
Para: comercial@avodistribuidora.com.br  

3 

ESTADO DO CEARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADÁ 
GABINETE DO PREFEITO 
COMISSÃO PERMANENTE DE COMPRAS E SERVIÇOS 

SCANO0I2.PDF 

https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=fbcae332b5&view=pt&searchall&permmsgidmsg-a%3Ar46751  83495907434450&simpl°msg-a%3Ar46751 ... 111 



24/02/2022 13:54 	 E-mail de Prefeitura de Quixadá - oficio solicitando adesão a ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°2022.0103.001 

Quixadá 
PfltftTPS 

Comissão de Compras <comprasquixada.ce.gov.br> 

oficio solicitando adesão a ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 2022.0103.001 

COMERCIAL AVO DISTRIBUIDORA <comercial@avodistribuidora.com.br> 
Para: Comissão de Compras <compras@quixada.ce.gov.br> 

24 de fevereiro de 2022 12:30 

Bom dia, 

Segue conforme solicitado o aceite de adesão a ata de registro de preços 
[Texto das mensagens anteriores oculto] 

.--J 

 adesao ata.pdf 
335K 

111 
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Fortaleza / C E , 24 de fevereiro de 2022. 

A 

Prefeitura Municipal de Quixadá 

Referente: Oficio n° 22.02.001/2022 Adesão a Ata de Registro de Preços n° 2022.01.03.001 / Pregão Eletrônico n° 
034/2021 -PE-SRP 

Após ciência pelo do interesse em aderir nossa ata de registro de preço em referência e conhecimento 

de que os termos pretendidos por Vossa Excelência encontram-se nela contemplados e estão compatíveis 

com os parâmetros cujos preços foram registrados neste pregão, amparado pelo que dispõe o Decreto 

Federal N° 7.892, de 23/01/2013, através de seu artigo 10, decidimos pela autorização da adesão 

pretendida. 

onforme planilha anexa: 

LOTE 02-COTA PRINCIPAL - AMPLA PARTICIPAÇÃO 

ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNO QTD VALOR 
UNITÁRIO 
R$ 

VALOR TOTAL 
 

R$ 

11 PNEU 17.5-25 BRASPL 
US 

UND 6 R$ 5.990,00 R$35.940,00 

17 PNEU 110/90-17 TECHNIC UND 6 R$ 	198,00 R$ 	1.188,00 

18 PNEU 90/90-19 TECHNIC UND 4 R$ 	18600 R$ 	744,00 

VALOR TOTAL LOTE 
02 

R$ 37.872,00 

trinta e sete mil, oitocentos e setenta e dois reais 

LOTE 04- COTA PRINCIPAL - AMPLA PARTICIPAÇÃO 

ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UND QTD 
VALOR 

UNITÁRIO 

R$ 

VALOR TOTAL 
 

R$ 

4 CÂMARA DE AR 
17.5-25 

MAGNU 
M 

UND 3 R$ 	350,00 R$ 	1.050,00 

VALOR TOTAL LOTE 
04 

R$ 	1.050,00 

mil e cinquenta reais 

Valor Global da Proposta: R$ 38,922,00 (trinta e oito mil, novicentos e vinte dois reais) 

Atenciosamente. 
' 	ii  til'. ~TU Itil I.4 

MO.973.52610001 -011 
Av.MinIstro Jose A!flnCO2 223 

Ciba' CEP: €0. 

Ii_ FORTALEZA' 

ADAMO VASCONCELOS DE OLIVEIRA E/RELI 

A v. Ministro José Américo, 2223 Loja 06- Cambeba - Fortaleza  -  CE- CEP: 60822-315 

CNPJ: 10.973.526/0001-01- CGF.-06.381.398-0 

Telefones: (85) 3094-5247 / 99948-0006 

www.avodisfribuidora.com.br  

E-MAIL; comerciaIc'avodistribuidora.COm.br 



%" -m PREFEITURA DE 

QUIXADA 
Secretaria de Agricultura Familiar e Desenvolvimento Rural 

AUTORIZAÇÃO 

DA: SECRETARIA DE AGRICULTURA FAMILIAR E DESENVOLVIMENTO RURAL. 
À: COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO 

Senhora Presidente, 

Encaminho o presente processo e AUTORIZO a AUTUAÇÃO do mesmo com a finalidade de 
Adesão a Ata de Registro de Preço N° 2022.01.03.001, originária do Pregão Eletrônico N° 
0342021 - PE - SRP. 

Em conformidade com o disposto no art. 14 da Lei Federal N° 8.666/93 e o disposto no 
art. 16 da Lei Complementar N° 101/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, vimos informar a 
V. Sa. que há estimativa de impacto Orçamentário-Financeiro e que dispomos de recursos para 

a AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARAS DE AR E AFINS PARA OS 
VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE 
AGRICULTURA FAMILIAR E DESENVOLVIMENTO RURAL DO 
MUNICIPIO DE QUIXADÁ/CE, estando o processo em compatibilidade e 
adequação com a Lei Orçamentária Anual, com o Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes 
Orçamentárias, na forma a seguir programada: 

09 - SECRETARIA DE AGRICULTURA FAMILIAR E DESENVOLVIMENTO RURAL 
ÓRGÃO: 09- SECRETARIA DE AGRICULTURA FAMILIAR E DESENVOLVIMENTO 
RURAL. 
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 09.01 - SECRETARIA DE AGRICULTURA FAMILIAR E 
DESENVOLVIMENTO RURAL PROJETO ATIVIDADE: 0901.2012204022.042 - 
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA 
FAMILIAR E DESENVOLVIMENTO RURAL PROJETO ATIVIDADE: MATERIAL DE 
COSUMO 3.3.90.30.00 

Valor previsto para o dispêndio R$ 38.922,00 (TRINTA E OITO MIL, NOVECENTOS E 
VINTE DOIS REAIS). 

Quixadá/CE, 11 de março de 2022. 

Ra Darcefo.. 
Secretaria de Agricultura Familiar e Desenvolvimento Rural. 

AV. PRESIDENTE VARGAS, 2031, COMPO NOVO - QUIXADÁ -CE 



PREFEITURA DE 	, 

QUIXADA 
Comíssõo de Licitação 

TERMO DE AUTUAÇÃO 

2022. 

MirlIa Mar 

Presidente da 

aldanha Lima 

omissão de Licitação 

Hoje, nesta cidade, autuo o Processo Administrativo de Adesão sob o número 09.002/2022-

ARP cujo objeto é a AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARAS DE AR E AFINS PARA OS VEÍCULOS 

PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA FAMILIAR E DESENVOLVIMENTO 

RURAL DO MUNICIPIO DE QUIXADÁ/CE. 

É imperioso destacar o disposto na redação do art. 6, XVI da Lei n2  8.666/93: 

"Comissão - Comissão, permanente ou especial, criada pela Administração com a 

função de receber, examinar e julgar todos os documentos e procedimentos relativos 

às licitações e ao cadastra mento". 

Nesse raciocínio, não cabe à comissão de licitação avaliar o conteúdo das pesquisas de 

preços realizada pelo setor competente das secretarias municipais, pois são de responsabilidade desta, 

apenas os atos relacionados à condução do procedimento licitatório, conforme Acórdão 594/2020 - TCU 

Pleno. 

No mesmo sentido, o Acórdão 4848/2010 da 1@ Câmara-TCU, firmou o seguinte 

entendimento: 

"Não constitui incumbência obrigatória da CPL, do pregoeiro ou da autoridade 

superior realizar pesquisas de preços no mercado e em outros entes públicos, sendo 

essa atribuição, tendo em vista a complexidade dos diversos objetos licitados, dos 

setores ou pessoas competentes envolvidas na aquisição do objeto". 

Além disso, quanto a contratação, também não é de responsabilidade da comissão, assim, 

o doutrinador Marçal Justen Filho ensina: 

"Sob a vigência da Lei n2 8.666, a comissão de licitação não pratica qualquer ato 

concreto, além da classificação. A atividade jurídica da comissão de licitação se exaure 

com a classificação (e com a manifestação nos eventuais recursos interpostos). Não lhe 

compete emitir apreciação acerca de conveniência ou inconveniência da contratação 

ou sobre a satisfatoriedade das propostas." 

Desta feita, depreende-se que a realização das coletas de preços é de responsabilidade do 

órgão que as elaborou e à viabilidade, ou não, da contratação é atribuição da autoridade competente na 

estrutura da entidade, por conseguinte, tal responsabilidade não é da Comissão de Licitação, tendo em 

vista não se encontrarem determinadas no rol de suas funções. 

Dado o exposto, do que, para constar, lavrei o presente termo. Quixadá/Ce, 11 de março de 

Trav. José Jorge Matias, S/N 

Campo Velho, 63907-010 - Quixadá-CE 



PORTARIA N° 09.03,002/2021 

PREFEITURA DE 
Ir 

QUIXADA 
GABINETE DO PREFEITO fl: 

ir 

COMLSSAO° 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE QUIXADÁ, Ricardo José Araújo Silveira, no uso 

de suas atribuições que lhe são conferidas pelo art. 89, inciso II, alínea "c" da Lei 

Orgânica do Município, de conformidade com as disposições da Lei Municipal N° 

2.922/2018da Lei Federal N°. 8.666/93, alterada e consolidada; 

RESOLVE: 

Art. 10- Constituir a Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura de 
Quixadá - CPL-PMQ, que será composta pelos seguintes servidores, já 
devidamente nomeados conforme atos específicos: 

- Presidente: Mirlla Maria Saldanha Lima; 

II - 1° Membro: Ana Letícia França Ferreira; 

III - 21  Membro: Uyara Dayana de Alencar Capistrano; 

IV - Secretário: Francisco Thiago Pessoa de Queiroz. 

Art. 20- No caso de ausências ou impedimentos, o Presidente da Comissão 
Permanente de Licitação, será substituída pelos membros observada a ordem de 

nomeação/designação. 

Parágrafo Único - Os membros, no caso de ausências ou impedimentos, serão 
substituídos pelos membros suplentes a seguir indicados: 

- 11  Membro: Tiago Amorim Jorge; 

II - 2° Membro: Gésyka Crisóstomo de Sousa. 

Art. 31- À Comissão Permanente de Licitação ora constituída fica conferida 
competência para: 

- Proceder à realização de procedimentos positivos de licitação nas modalidades 
Convite, Tomada de Preço e Concorrência, destinados à contratação de obras, 
aquisição de bens e outros serviços relacionados com as atividades, programas e 
projetos de quaisquer órgãos, entidades, secretarias, unidades ou fundos da 
administração direta e indireta do Município de Quixadá, especialmente com a 

Rua TabeIio Enéas, 649 

Altos, 63900-16 - Quixadá CE 
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função de receber, examinar e julgar todos os documentos e procedimentos na 
conformidade da Lei Nacional N°. 8.666/93, alterada e consolidada; 

II - Proceder à formalização dos processos de Dispensa ou Inexigibilidade de 
Licitação de conformidade com os artigos 24, 25 e 26 da Lei Nacional N°. 8.666/93, 
alterada e consolidada. 

Art. 411- A Comissão deliberará pela maioria de seus membros, os quais 
responderão solidariamente pelos atos decisórios que adotarem, salvo se posição 
individual divergente estiver devidamente fundamentada e registrada em ata lavrada 
na reunião em que tiver sido tomada a decisão. 

Parágrafo Único - Na condução de cada processo de licitação, a Comissão zelará 
pela observância dos princípios da Constituição Federal atinentes à Administração 
Pública, pelas normas gerais da Legislação específica em vigor e daquelas que 
forem estipuladas na autorização respectiva, julgando as propostas objetivamente, 
segundo os tipos de licitação, os fatores e critérios prévia e exclusivamente 
estabelecidos no ato convocatório. 

Art. 50- A investidura dos membros da Comissão Permanente de Licitação da 
Prefeitura de Quixadá - CPL-PMQ terá vigência de 01 (um) ano, vedada a 
recondução ao mesmo cargo da totalidade de seus membros para o período 
subseqüente. 

Parágrafo Único - Os componentes da Comissão Permanente de Licitação da 
Prefeitura de Quixadá - CPL-PMQ perceberão remuneração na forma da Lei 
Municipal n° 2.922/2018 que regula a matéria. 

Art. 60  - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se 
todas as disposições em contrário. 

RE 	E-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE. 

PAÇO DA EFEITURA MUNICI'ALDE QUIXADÁ, aos 09 de Março de 2021. 

£ 

CARDO JO É ARAÚJO SILVEIRA 

PREFEITO D9 MUNICÍPIO DE QuIx.ADÁ 

Rua TabeIio Enéas, 649 
Altos, 63900-169 - Quixadá-CE 
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TOMBO N2  09.002/2022 - ARP 

ÓRGÃO GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CHORÓ-CE 

ORIGEM: PREGÃO ELETRÔNICO N2  034/2021-PE-SRP 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N2  2022.01.03.001 

UNIDADE GESTORA ADERENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA FAMILIAR E 

DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO DE QUIXADÁ - CE. 

o 	1-ABERTURA: 
Por ordem do limo. Sr. Secretário da Agricultura Familiar e Desenvolvimento Rural do 

Município de Quixadá, é instaurado nesta data o presente Procedimento Administrativo de ADESÃO 

N9  09.002/2022 - ARP, ÓRGÃO GERENCIADOR: SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CHORO - 

CE, PROCESSO DE ORIGEM: Pregão Eletrônico 1\12  034/2021-PE-SRP, com fundamento no artigo 15, da 

Lei Federal n9. 8.666/93, visando a AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARAS DE AR E AFINS PARA OS 

VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA FAMILIAR E 

DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE QUIXADÁ/CE. 

2- JUSTIFICATIVA: 

Se faz necessário o fornecimento para promover a substituição dos pneus desgastados ou 

danificados, visando manter os veículos sob a responsabilidade da SECRETARIA DE AGRICULTURA 

FAMILIAR E DESENVOVIENTO RURAL, em condições ideais de funcionamento, garantindo a segurança 

dos usuários. 

O processo atenderá o previsto na Lei n2  8.666/93 e nas suas atualizações, zelando pela a 

rigorosa aplicação dos recursos recebidos em apoio à operação em questão 

3 - ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO: 

3.1. AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARAS DE AR E AFINS PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA 

DA SECRETARIA DE AGRICULTURA FAMILIAR E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE 

QUIXADÁ/CE. 

4— ESPECIFICAÇÕES DO PREÇO: 

4.1 - O valor global deste processo de Adesão a Ata de Registro de Preços é de R$ 38.922,00 (TRINTA 

E OITO MIL, NOVECENTOS E VINTE DOIS REAIS). 

EMPRESA: ADAMO VASCONCELOS DE OLIVEIRA EIRELI 

(CNPJ: 10.973.526/0001-01) 

Trav. José Jorge Matias, S/N 

Campo Velho, 63907-010 - Quixadá-CE 
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LOTE 02— COTA PRINCIPAL - AMPLA PARTICIPAÇÃO 

ITEM ESPERCIFICAÇÃO UNIDADE MARCA QUANTIDADE 
VALOR 

UNITÁRIO 

VALOR 

TOTAL 

11 PNEU 17.5-25 UNIDADE BRASPLUS 06 R$ 5.990,00 R$ 35.940,00 

17 PNEU 110/90-17 UNIDADE TECHNIC 06 R$ 198,00 R$ 1.188,00 

18 PNEU 90/90-19 UNIDADE TECHNIC 04 R$ 186,00 R$ 744,00 

VALOR TOTAL DO LOTE R$ 37.872,00 (TRINTA E SETE MIL, OITOCENTOS E SETENTA E DOIS REAIS) 

LOTE 04— COTA PRINCIPAL - AMPLA PARTICIPAÇÃO 

ITEM ESPERCIFICAÇÃO UNIDADE MARCA 
DE 

QUANTIDA 
VALOR UNITÁRIO 

VALOR 

TOTAL 

04 
CÂMARA DE AR 

17.5-25 
UNIDADE MAGNUM 03 R$ 350,00 

R$ 

1.050,00 

VALOR TOTAL DO LOTE R$ 1.050,00 (UM MIL E CINQUENTA REAIS) 

TOTAL DOS LOTES R$ 38.922,00 (TRINTA E OITO MIL NOVECENTOS E VINTE DOIS REAIS). 

5 - PRAZO DE VIGÊNCIA 

5.1 - O objeto deste processo, será formalizado pelo instrumento de CONTRATO, e terá sua vigência 

até 31 (trinta e um) de dezembro de 2022. 

6- PRAZO DE FORNECIMENTO DO OBJETO: 

6.1 - Os serviços licitados deverão ser fornecidos em conformidade ao prazo estabelecido na Ata de 

Registro de Preços n2  2022.01.03.001 do Município de Choró - Ce, a contar da expedição da ORDEM 

DE SERVIÇO pela administração. 

7 - OBSERVAÇÕES 
A empresa arcará isoladamente com: 

a) toda e qualquer tipo de autuação ou ação que venha a sofrer em decorrência do fornecimento em 
questão, bem como pelos contratos de trabalho de seus empregados, mesmo nos casos que 

envolvam eventuais decisões judiciais, eximindo o MUNICÍPIO de qualquer solidariedade ou 

responsabilidade; 

Trav. José Jorge Matias, S/N 

Campo Velho, 63907-010 - Quixadá-CE 
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fornecimento, desde que devidas e pagas, as quais serão reembolsadas ao MUNICÍPIO, que ficará de 

pleno direito, autorizada a descontar, de qualquer pagamento devido ao fornecedor, o valor 

correspondente. 

c) As contratações dos bens registrados neste instrumento serão efetuadas através de Ordem de 

Serviço, emitida pela Administração Municipal, contendo: o n2  da Ata, o nome da empresa, o objeto, 

a especificação, as obrigações da contratada, o endereço e a data de entrega, tudo conforme o Pregão 
n2  0342021 - PE - SRP do Município de Choró - CE. 

Quixadá-Ce, 11 de março de 2022. 

MirlIa M 'ia Saldanha Lima 

Presidente d. Comissão de Licitação 

Trav. José Jorge Matias, S/N 

Campo Velho, 63907-010 - Quixadá-CE 
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DESPACHO 

Q.uixadá/Ce, 11 de março de 2022. 

A Procuradoria Geral do Município 

ASSUNTO: Encaminhamento da Minuta de Edital 

Em anexo ao presente, estamos encaminhando como mera formalidade o 

Processo Carona n2 09.002/2022 - ARP de Adesão à Ata de Registro de Preços n2 

2022.01.03.001, originária do Pregão Eletrônico NQ 0342021 - PE - SRP, do Município de 

Choró/Ce, cujo objeto é AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARAS DE AR E AFINS PARA OS VEÍCULOS 

PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA FAMILIAR E DESENVOLVIMENTO 

RURAL DO MUNICIPIO DE QUIXADÁ/CE, para exame e aprovação dos textos referentes, tudo 

na forma do disposto no artigo 38 da Lei N. 8.666/93, alterada e consolidada, considerando 

que não compete a Comissão de Licitação decidir sobre a modalidade do processo e muito 

menos adentrar no mérito da contratação, competindo sempre ao Secretário/Ordenador de 

Despesas, detectar as necessidades administrativas e requerer a instauração do procedimento 

de contratação junto à Comissão. 

Sem mais para o momento reiteramos votos de estima e condigno 

apreço. 

Atenciosamente, 

Mirlia Z~

cCissão 

aldanha Lima 

Presidente 	de Licitação 

Trav. José Jorge Matias, S/N 

Campo Velho, 63907-010 - Quixada-CE 
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PARECER JURÍDICO N° 11.03.001/2022 
Quixadá, em 11 de março de 2022. 	

S?X2 

DA: ASSESSORIA JURÍDICA DE LICITAÇÕES 	
COMSS..OE 

PARA: PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

Ref: Adesão à Ata de Registro de Preços (Carona) n° 09.002/2022 - ARP. 

Objeto: Aquisição de pneus e câmaras de ar e afins para os veículos pertencentes 
a frota da Secretaria de Agricultura Familiar e Desenvolvimento Rural do 
Município de Quixadá. 

EMENTA: ADESÃO ATA DE REGISTRO DE 
PREÇOS. CARONA. PARÁGRAFO ÚNICO DO 
ARTIGO 15 DA LEI 8.666/93, ART. 21 §8° 
DECRETO MUNICIPAL 3.697/2013. 

1- PRELIMINARMENTE 

Sra. Presidente, há de se destacar, de início, que a atividade 
laborativa do advogado público no processo licitatório se delimita na emissão de 
pareceres opinativos acerca de matéria técnico-jurídica que norteia sua 
competência, quando da consultoria da Administração (Fazenda Pública) ou 
obrigatória em face de preceito legal. 

Nesse sentir, leciona, com primor, Di Pietro: 

Parecer é o ato pelo qu.al  os órgãos consultivos da 
Administração emitem opinião sobre assuntos 
técnicos ou jurídicos de sua competência. O parecer é 
obrigatório quando a lei o exige como pressuposto 
para a prática final do ato final. A obrigatoriedade diz 
respeito à solicitação do parecer (o que não lhe 
imprime caráter vinculante). 

Douta, o advogado público atua não só de forma parcial, nas 
ações judiciais em que representa o órgão em que vinculado, mas também 
prestando consultoria e assessoria sobre a legalidade de atos e contratos 

administrativos. 

Trav. José Jorge, SIN 

Campo Velho, 63907-010 - Quixadá-CE 
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Segundo dispõe a Lei n° 8.906/1994: 

Art. 2° O advogado é indispensável à administração 
da justiça. 

.!eçé Davanira 
)AB/CE 

( ... ) § 3° No exercício da profissão, o advogado é 
inviolável por seus atos e manifestações, nos limites 
desta lei. 

Art. 32. O advogado é responsável pelos atos que, no 
exercício profissional, praticar com dolo ou culpa. 

Parágrafo único. Em caso de lide temerária, o 
advogado será solidariamente responsável com seu 
cliente, desde que coligado com este para lesar a parte 
contrária, o que será apurado em ação própria. 

Por seu turno, o art. 38 da Lei n° 8.666/1993 determina que: 

Art. 38 O procedimento da licitação será iniciado com 
a abertura de processo administrativo, devidamente 
autuado, protocolado e numerado, contendo a 
autorização respectiva, a indicação sucinta de seu 
objeto e do recurso próprio para a despesa, e ao qual 
serão juntados oportunamente. ( ... ) 

Parágrafo único. As minutas de editais de licitação, 
bem como as dos Contratos, acordos, convênios ou 
ajustes devem ser previamente examinadas e 
aprovadas por assessoria jurídica da Administração. 

A Lei Complementar 73/1993, que institui a Advocacia-Geral da 
União estabelece: 

Art. 11 - Às Consultorias Jurídicas, órgãos 
administrativamente subordinados aos Ministros de 
Estado, ao Secretário-Geral e aos demais titulares de 
Secretarias da Presidência da República e ao Chefe do 
Estado-Maior das Forças Armadas, compete, 
especialmente: 
VI - examinar, prévia e conclusivamente, no âmbito 
do Ministério, Secretaria e Estado-Maior das Forças 
Armadas: 

Trav. José Jorge, S/N 

Campo Velho, 63907-010 - Quixadá-CE 
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a) os textos de edital de licitação, como os dos  

	

respectivos contratos ou instrumentos congêneres, a r 	 
serem publicados e celebrados; 
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Vejamos entendimento do TCU: 

Acórdão n.°  521/2013-Plenário Trecho do Voto: O 
órgão jurídico entendeu, no exame preliminar que fez, 
tratar-se de contratação de atividades que constituíam 
a missão institucional do instituto e que a suposta 
contratação de mão de obra não contemplava 
adequada caracterização do objeto, nem estava 
acompanhada do orçamento detalhado em planilhas, 
justificativa de preços e razão de escolha do 
fornecedor. ( ... ) A divergência interna acerca da 
possibilidade da contratação não foi dirimida pelas 
partes envolvidas, a técnico-administrativa e a 
jurídica. A administração preferiu, ao que me parece, 
ignorar as ressalvas e observações constantes do 
pronunciamento 	do 	órgão 	jurídico. 	( ... ) 
Responsabilização de Agentes Segundo a 
Jurisprudência do TCU Ocorre que mesmo que a 
administração contratante desejasse seguir adiante 
com a contratação pretendida, contrariando, 
eventualmente, parecer jurídico sobre o assunto, 
necessitar-se-ia da aposição de justificativa para tanto, 
no processo licitatório. ( ... ) Penso ser adequada a 
expedição das seguintes orientações, em reforço ao já 
anteriormente alertado àquele instituto: 19.1 - 
cientificar o ( ... ) de que em razão do disposto no art. 
38, parágrafo único, da Lei 8.666/1993, as minutas de 
editais de licitação, bem como as dos contratos, 
necessitam ser previamente examinadas e aprovadas 
por assessoria jurídica da Administração, de modo 
que, havendo o órgão jurídico restituído o processo 
com exame preliminar, torna-se necessário o retorno 
desse, após o saneamento das pendências apontadas, 
para emissão de parecer jurídico conclusivo, sobre sua 
aprovação ou rejeição; 19.2 - cientificar o ( ... ) de que 
caso venha discordar dos termos do parecer jurídico, 
cuja emissão está prevista no inciso VI e no parágrafo 
único do art. 38 da Lei n° 8.666/1993, deverá 

Trav. José Jorge, S/N 

Campo Velho, 63907-010 - Quixada-CE 
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apresentar por escrito a motivação dessa discordância 
antes de prosseguir com os procedimentos relativos à 
contratação, arcando, nesse caso, integralmente com 
as consequências de tal ato, na hipótese de se 
confirmarem, posteriormente, as irregularidades 
apontadas pelo órgão jurídico. 

Acórdão n° 1591/2011 - Plenário Explicação Sintética: 
representação para apurar a prática de 
irregularidades pelo Ministério do Trabalho e 
Emprego na contratação da Relator: Finalmente, 
deturparam o teor de julgado quando asseveraram 
que a contratação, sem prévia licitação, do autor do 
projeto para realizar a supervisão da obra estaria 
respaldada na Súmula 185 do TCU, a qual afirma 
exatamente o contrário. Aula 4 - Responsabilidade de 
pareceristas empresa Cobra Tecnologia S.A., 
mediante dispensa de licitação fundamentada no 
inciso XVI do art. 24 da Lei de Licitações. Foram 
ouvidos os pareceristas jurídicos que se manifestaram 
pela legalidade da contratação direta. Trecho do Voto: 
72. Não vejo, portanto, como acolher os argumentos 
dos Srs.(...) a respeito da validade de promover-se a 
contratação direta da Cobra Tecnologia S.A., na 
hipótese, com fundamento no inc. XVI do art. 24 da 
Lei 8.666/93. Contudo, o aspecto de tratar-se da 
emissão de parecer jurídico precisa ser levado em 
consideração. 73. Dentro desse quadro, verifico que a 
manifestação dos consultores jurídicos, ao tratar da 
viabilidade de contratação direta da Cobra Tecnologia 
S.A., escudou-se em pronunciamentos doutrinários 
(vide fls. 191, anexo 1), posicionamento que, ainda que 
não coincida com o entendimento desta Corte acerca 
da matéria e seja amparado por minoria de 
doutrmnadores, não deixa de corresponder a 
interpretação de disposições legais. Além disso, pode-
se constatar que o parecer em questão, ainda que 
defendendo posicionamento em outro sentido, 
expressamente admitiu a existência de divergências 
na interpretação da matéria e indicou qual a 
compreensão desta Corte de Contas a respeito do 
tema (vide §§ 14 e 15, fls. 191, anexo 1). Diante, então, 
do entendimento manifestado pelo STF em face do 
MS 24.073-3-DF, no sentido de que o advogado 
somente será responsabilizado em caso de erro grave 

Fk.  325 

\ COMISSÃO DE 1 
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inescusável ou de ato ou omissão praticado com culpa 
em sentido largo, e por também não identificar, na 
hipótese, a mesma situação configurada no MS 
24.584-1-DF, também apreciado pelo STF, não 
vislumbro, na hipótese, elementos suficientes para, 
nestes autos, apenar os Srs. ( ... ). Posiciono-me, 
portanto, por não acolher suas justificativas em face 
da audiência determinada por força do Despacho de 
10/4/2006, deixando de aplicar a p pena 
correspondente em face da mencionada 
jurisprudência do STF. 

tsj 
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Acórdão n'1857/2011 - Plenário Trechos do Voto: No 
tocante aos pareceristas, em regra, há 
responsabilização desse tipo de profissional quando o 
ato enunciativo por ele praticado contém erro 
grosseiro ou inescusável com dolo ou culpa. Todavia 
observo que o indigitado parecer pauta suas 
considerações a partir de uma análise objetiva das 
questões tratadas em face da realidade local. Em 
verdade, os pareceristas chamam a atenção da 
administração para o que se considerou riscos 
potenciais. E, como já mencionado, tais riscos 
potenciais apontavam para uma eventual 
inexequibilidade dos preços, caso em que, repito, 
caberia à administração a adocão de outras medidas, 
antes da pronta desclassificação do interessado. 
Agindo dessa forma, a administração poderia ter 
afastado as dúvidas suscitadas pelo parecer, situação 
em que seria juridicamente sustentável a contratação 
da referida empresa. Como arremate, vale dizer que 
as considerações constantes do parecer em tela não 
poderiam ser consideradas equivocadas, mesmo se, 
com a consulta, a empresa Growth tivesse 
comprovado a viabilidade de sua proposta. Posto isso, 
entendo não haver sustentação para a 
responsabilização dos pareceristas nestes autos, até 
porque, como visto, referido parecer [ 20 ] 
Responsabilização de Agentes Segundo a 
Jurisprudência do TCU não contém erros grosseiros 
ou inescusáveis com dolo ou culpa que justifiquem a 
responsabilização dos autores pelas falhas 
observadas. 

Trav. José Jorge, SIN 

Campo Velho, 63907-010 - Quixaciá-CE 
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Celso Antônio Bandeira de Mello conceitua parecer corno sendo 
"a manifestação opinativa de um órgão consultivo em que este expende sua 
apreciação sobre o que lhe é submetido". (BANDEIRA DE MELLO, 2013, p. 444). 

Marçal Justen Filho conceitua parecer nos seguintes termos: "Os 
atos consultivos são aqueles em que o sujeito não decide, mas fornece subsídios 
a propósito da decisão. É o caso dos pareceres" [...] (JUSTEN FILHO, 2012, p. 
372). 

E Hely Lopes Meireiles leciona o seguinte sobre os pareceres: 

[ ... ] Pareceres administrativos são manifestações de 
órgãos técnicos sobre assuntos submetidos à sua 
consideração. O parecer tem caráter meramente 
opinativo, não vinculando a Administração ou os 
particulares à sua motivação ou conclusões, salvo se 
aprovado por ato subsequente. Já, então, o que 
subsiste como ato administrativo não é o parecer, mas, 
sim, o ato de sua aprovação, que poderá revestir a 
modalidade normativa, ordinatória, negocial ou 
punitiva. (MEIRELLES, 2010, p. 197). 

E ainda Oswaldo Aranha Bandeira de Melo resume com 
propriedade e de forma precisa a definição de parecer como "o ato 
administrativo unilateral pelo qual se manifesta opinião acerca de questão 
submetida para pronunciamento". (BANDEIRA DE MELLO, O., 2010, p. 583). 

O advogado ou assessor jurídico que emite pareceres sobre atos 
administrativos não pratica diretamente atos de gestão de recursos públicos. 
Então por que razão seria responsabilizado perante as Cortes de Contas? A 
indagação poderia ainda ser formulada com outro enfoque: se há uma mera 
opinião qual o motivo de atribuir ao seu autor qualquer responsabilidade? 

Desde já ressaltamos que o TCU entende que o parecerista deve 
responder quando a peça que elaborou contenha fundamentação absurda, 
desarrazoada ou claramente insuficiente e tenha servido de fundamentação 
jurídica para a prática do ato irregular. 

No presente caso o parecer deste causídico encontra arrimo 
jurídico no art. 38 da Lei 8.999/93 e ainda os ditames constitucionais tabulados 
no artigo 37 da Constituição Federal de 1988. 

Trav. José Jorge, SIN 

Campo Velho, 63907-010 - Quixaca-CE José Dolvani'r 8. 
OABÇnZ 

A. Filho 



José DaIva 
OAB/Ç 

de A. Filho 
5.338 

'•(. o,— 'a-.. w 

PREFEITURA DE 	ff 

UIXADA 
Assessoria Jurídica 

II- RELATÓRIO 

Trata-se de requerimento formulado pela Presidente da 
Comissão de Licitações do Município, no qual requer do processo administrativo 
de Adesão à Ata de Registro de Preços n° 09.002/2022 - ARP, cujo objeto é a 
aquisição de pneus e câmaras de ar e afins para os veículos pertencentes a trota 
da Secretaria de Agricultura Familiar e Desenvolvimento Rural do Município de 
Quixadá. 

Vieram-me os autos para oferta de parecer. É o que se tem a 
relatar. 

fF!s. 

RU 

COM ISSÃO DE 

~1TA0191 
 

Em seguida, exara-se o opinativo e análise dos documentos 
anexos. 

III - MÉRITO 

O Sistema de Registro de Preços, é definido pelo professor 
Rezende Oliveira (2013, p.49), nos seguintes termos: 

O SRP pode ser definido conto o procedimento 
administrativo por meio do qual a administração pública 
seleciona as propostas mais vantajosas mediante 
concorrência ou pregão, que ficarão registradas perntte a 
autoridade estatal para futuros e eventuais contratações. 
(grifo nosso) 

Ante os benefícios da adoção de tal sistema, a Lei Federal 
8.666/93, determinou que este fosse compulsoriamente utilizado sempre que 
possível: 

Art. 15. As compras, sempre que possível, deverão: 

1- {omissisj 

II - ser processadas através de sistema de registro de 
preços; 

Por seu turno o Decreto Municipal n° 42/2017, guiado oelo 
Decreto Federal n° 7.892/2013, que regulamenta o Sistema de Registro de Pr(- ços, 
em seu art. 1 parágrafo único, inciso, cria a figura do "órgão aderente ou não 
participante", definindo este como: 

Parágrafo Único - Para os efeitos deste Decreto são 
adotadas as seguintes definições: 

Trav. José Jorge, SIN 
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V - órgão aderente ou carona - órgão ou enfidade da 
administração pública que, não tendo participadc dos 
procedimentos iniciais da licitação, atendido os 
requisitos desta norma, faz adesão à ata de registro de 
preços. 

O que se mostra primordial para "carona" em outro processo 
licitatório é o dever do órgão interessado em demonstrar a vantagem da ad 'são 
sobre o sistema convencional, ou seja, a utilização do instituto do carona Leve 
importar numa vantagem superior a um novo processo. Conforme o art. 2 do 
Decreto 7.892/2013, além de demonstrar a vantagem, faz-se necessário a 
anuência do Órgão gerenciador: 

Art. 22. Desde que devidamente justificada a 
vantagem, a ata de registro de preços, durante sua 
vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgã. OU 

entidade da administração pública federal que não 
tenha participado do certame licitatório, mediinte 
anuência do órgão gerenciador. 

No âmbito municipal, o artigo 21 do supracitado De reto 
praticamente reproduz o dispositivo do Decreto Federal, autorizando a chan;ada 
"carona", senão vejamos: 

Art. 21 - A Ata de Registro de Preços, durante sua 
vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão da 
Administração Municipal, tanto direta como indiieta, 
mesmo que não tenha participado do certame 
licitatório, mediante prévia consulta ao ó:gão 
gerenciador, desde que devidamente comprova ta a 
vantagem. 

§ 10  - Os órgãos que não participaram do registro de 
preços, quando desejarem fazer uso da Ata, deverão 
manifestar seu interesse junto ao órgão gerenciador, 
para que este indique os possíveis fornecedores 
compromissários e respectivos preços a serem 
praticados, obedecida a ordem de classificação. 

§ 2° - Caberá ao compromissário fornecedor, 
observadas as condições nela estabelecidas, optar ?ela 
aceitação 	ou 	não 	do 	forneciiru nto, 
independentemente dos quantitativos registra dos, 

Trav. José Jorge, SIN 
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/CE 25.38 

 

  



PREFEITURA DE 	, 

QUIXADA 
Assessoria Jurídica 

desde que este fornecimento não prejudiqw' as 
obrigações anteriormente assumidas. 

Desta forma, instituiu-se a figura da "adesão tar tia", 
costumeiramente também denominada "carona", conceituada por JUSTEN 
FILHO (2010,p.207),  como sendo a contratação fundada em um sistema de 
registro de preços em vigor, que envolve uma entidade estatal dele não 
participante originalmente, com a peculiaridade de que os quantital ivos 
contratados não serão computados para o exaurimento do limite máximo. 

Tal instituto é objeto de considerável celeuma doutrinária e 
controvérsias nos Tribunais de Contas e Tribunais Superiores, a exemplo do voto 
do Ministro do TCU Bruno Dantas, no qual inclusive questiona a 
constitucionalidade de tal procedimento, afirmando: 

"De minha parte, estou convicto que, em faturo n uito 
próximo, esta Corte deverá voltar se debruçar sobre o exame 
da constitucionalidade do dispositivo regulamentar que 
permite a utilização da ata de registro de preços por 'rgão 
não participante, também conhecida como "adesão tarlia", 
ou mais simplesmente, "carona", atualmente o art. 22 do 
Decreto 7.892/2013." (Tribunal de Contas da União. AC-
1297-19/15-P). 

Seguindo a vertente de oposição ao instituto, o Tribuna de 
Contas do Estado de São Paulo, pondera: 

"A Fiscalização concluiu pela irregularidade da maléria, 
face à ilegalidade que destacou em seu circunstam iado 
Relatório de fls. 100/104, em razão de a aquisiçã ser 
decorrente da Ata de Registro de Preços do Pi gão 
Eletrônico n° 01/2009, realizado pelo BNDE, exped;ente 
denominado "carona", procedimento combatido por este 
Tribunal de Contas por afrontar os princípios da legalii fade, 
isonomia, economicidade, competitividade e vincula çoo ao 
instrumento convocatório, com manifestação da respectiva 
Diretoria Técnica de Divisão às fls. 105/106. Adenuis, o 
órgão instrutivo faz menção à julgado desta Corte de O ntas 
que afasta a possibilidade da utilização do "carona' nas 
circunstancias em análise". (TC 673/007/11 (Corp) de 
Auditores, relatado pelo auditor Josué Romero, julgad) em 
17/02/2014). 

Contudo, a "carona" é defendida por outra vertente que afirma 
ser este um mecanismo que contempla a eficiência dos serviços públicos, 

Trav. José Jorge, S/N 
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aperfeiçoando os procedimentos, sendo de fato um instrumento reconhe:ido 
pelo TCU que pondera apenas quanto ao seu uso: 

"Especificamente  no caso dos "caronas", é impresciniível 
a demonstração da vantajosidade do preço da 
adequação do objeto da ARP às reais necessidade; da 
entidade." (Tribunal de Contas da União. AC rdão 
1202/2014 - Plenário 1 Relatora: Ana Arraes.) 

"adesão à ata de registro de preços sem a efi tiva 
demonstração da vantajosidade da contratação, bem 
assim da compatibilidade às reais necessidades do órgïo, o 
que não se coaduna com o art. 22 do Decreto 
7.892/2013 e com o item 9.3.3 do Acórdão 1233/2V12 - 
Plenário." (Tribunal de Contas da União. AcÓ dão 
3137/2014 -Plenário 1 Relator: Augusto Shermai). 

Por sua vez o ilustre professor Jorge U. Jacoby Fematdes 
apadrinha o procedimento de carona, lecionando: 

"O carona no processo de licitação é um órgão que ani's de 
proceder à contratação direta sem licitação ou a liciiação 
verifica já possuir, em outro órgão público, da mesma e fera 
ou de outra, o produto desejado em condiçõe de 
vantagem de oferta sobre o mercado já comprov. 'das. 
Permite-se ao carona que diante da prévia licitação do oiijeto 
semelhante por outros órgãos, com acatamento das me mas 
regras que aplicaria em seu procedimento, reduzir os c .stos 
operacionais de uma ação seletiva. É precisamente nesse 
ponto que são olvidados pressupostos fundamentai; da 
licitação enquanto processo: a finalidade não é servi' aos 
licitantes, mas ao interesse público; a observãncit' da 
isonomia não é para distribuir demandas uniformen tente 
entre os fornecedores, mas para ampliar a compeição 
visando 	a 	busca 	de 	proposta 	-nais 
vantajosa". (FERNANDES, J. U. Jacoby. Carona em 
Sistema de Registro de Preços: uma opção intelig?nte 
para redução de custos e controle. O Pregoeiro, v. 3, 
out. 2007 - Disponível em: http://www.jac )by. 
pro.br/Carona.pdf.) 

Desta forma, denota-se que o processo de carona, utilizado de fc mia 
regular, é benéfico para administração, se mostrando como eficiente mecanismo 
de célere atendimento ao interesse público. 

Trav. José Jorge, SIN 
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Contudo o gestor deve atentar para o uso indiscriminado da ca )na, 
observando a sua efetiva vantajosidade e os limites para adesão, bem com os 
princípios norteadores da atividade administrativa. Nesta senda, a utiuizaçã) do 
Sistema de Registro de Preços e da figura do "carona", importa em uma sér: de 
vantagens, devendo ser utilizada pelos entes públicos, sempre que demonst:'ada 
sua eficácia, vantajosidade, e obediência aos limites constantes na norma. 

Ademais, ante o princípio da legalidade, deve o gestor atentar pera a 
regularidade do procedimento que originou a Ata de Registro de Preços a lual 
se pretende aderir, não podendo a administração entabular procedim nto 
administrativo oriundo de outro ente, sem a devida constatação de legali ade 
daquele procedimento. 

Neste sentido, eventual ilegalidade no processo licitatório que 
originou a Ata de Registro de Preços, por aplicação subsidiária do § 2° art. 4 3 da 
Lei n°8.666/93, ensejaria na nulidade dos atos posteriores ao certame, inclu ndo 
neste caso a Ata de Registro de Preços e seus efeitos. 

Por fim, no que concerne a documentação apresentada pela enir resa 
para a formalização da contratação, entendo suficiente para conced r a 
legalidade necessária à contratação. 

Rubrjc 	'j 
COMISSÃO 

~L EITAÇA10-,/  

IV - CONCLUSÃO 

Ex positis, esta Procuradoria-Geral opina pela inexistênci i de 
óbice legal quanto à Ata de Registro de Preços (Carona) n° 09.002/2022 - AI P. 

Ademais, cumpre salientar que a Procuradoria emite parece: sob 
o prisma estritamente jurídico, não lhe competindo adentrar a conveniênci e à 
oportunidade dos atos praticados no âmbito da Administração, nem ana .isar 
aspectos de natureza eminentemente técnico-administrativa, além disso, este 
parecer é de caráter meramente opinativo, não vinculando, portanto, a de isão 
do Gestor Municipal (TCU, Acórdão n° 2935/2011, Plenário, Rei. Min. WAL ON 
ALENCAR RODRIGUES, DOU de 17/05/2011). Como diz JUSTEN FIl HO 
(2014. p. 689) "o essencial é a regularidade dos atos, não a aprovação da asses oria 
jurídica", ou seja, o gestor é livre no seu poder de decisão. Desta fo ma, 
ressalvado o caráter opinativo desta alçada jurídica, e com o inarredável resj eito 
ao entendimento diverso, este é o entendimento. 

Por fim, registra-se que o presente parecer tem natu reza 
opinativa, nos termos do art. 38, parágrafo único, da Lei Federal n° 8.66-/93 
(Julgados STF: MS n.° 24.073-3-DF- 2002; MS n.° 24.631-6-DF-2007), e apres nta 
como respaldo jurídico os fatos e fundamentos colacionados. 

Trav. José Jorge, SIN 

Campo Velho, 63907-010 - Quixadá-CE JoséU  
OA 

BeA.Fflho 
/CE nS.338 



PREFEFURA DE 	g 
QUIXADA 
Assessoria Jurídica 'Iq  

Desta forma, ressalvado o caráter opinativo desta alçada jurídi a, e 
com o inarredável respeito ao entendimento diverso, este é o entendimento. 	 ,. - 

Remeta-se a autoridade superior. 

	

\'- 	u-ic 

	

\ 	1 erra de Almeida Filho 	
COMSSÃOOE 

 José Dalv 
ssor 

OAB/ no 25.3 
Matrí' lan°09191.5 
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ATO N° 01 .02.016/2021 

O PREFEITO MUNICIPAL DE QUIXADÁ-CE, Ricardo José Araújo 

Silveira, no uso das atribuições legais a que lhe conferem o Capítulo II - DOS 

ATOS MUNICIPAIS, Art. 89 - Inciso II alínea c) da Lei Orgânica do Município 

de Quixadá da Lei Orgânica do Município de Quixadá 

RESOLVE: 

Nomear o(a) Senhor(a) JOSE DALVANIR BEZERRA DE 

ALMEIDA FILHO, para exercer o cargo em comissão de Assessor Jurídico - 

Comissão de Licitação, simbologia DNS-8, vinculado à PROCURADORIA, 

competindo-lhe as obrigações e encargos inerentes ao cargo em referência, a 

partir desta data. 

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE. 

Paço da Prefura Municipal de Quix;dá - Ceará, 01 de Fevereiro de 2021. 

RICARDO JOSÉ RAúJó SILVEIRA 

Prefeito Municipal 

Rua Tabelião Enéas, 649 
Altos, 63900-169 - Quixadá-CE 

prefeituradequixadace 

,- 

RUbr!c. 



GABINETE DO PREFEITO 
ATO N' 01.02.016/2021 

ATO N°01.02.016/2021 

O PREFEITO MUNICIPAL DE QUIXADÁ-CE, Ricardo José 
Araújo Silveira, no uso das atribuições legais a que lhe 
conferem o Capítulo II— DOS ATOS MIJNICIPAIS, Art. 89 - 
Inciso II alínea c) da Lei Orgânica do Município de Quixadá da 
Lei Orgânica do Município de Quixadá 

RESOLVE: 

Nomear o(a) Senhor(a) JOSE DALVANIR BEZERRA DE 
ALMEIDA FILHO, para exercer o cargo em comissão de 
Assessor Jurídico - Comissão de Licitação, simbologia DNS-
8, vinculado à PROCURADORIA, competindo-Lhe as 
obrigações e encargos inerentes ao cargo em referência. a partir 
desta data. 

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE E CUMPRA-SE. 

Paço da Prefeitura Municipal de Quixadá - Ceará, 01 de 
Fevereiro de 2021. 

RICARDO iosÉ ARAÚJO SILVEIRA 
Prefeito Municipal 

Publicado por: 

Jairta Alves Tavares 
Código Identificador:! 7434B08 
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DECLARAÇÃO DE ADESÃO 
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O Sr. Raimundo Ribeiro Damasceno, Secretário de Agricultura Familiar e Desenvolvimento 
Rural do Município de Quixadá, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais, e 
considerando tudo o mais que consta do presente Processo Administrativo n°. 
09.002/2022- ARP, vem emitir a presente DECLARAÇÃO DE ADESÃO, para AQUISIÇÃO 
DE PNEUS E CAMARAS DE AR E AFINS PARA OS VEICULOS PERTENCENTES A 
FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA FAMILIAR E DESENVOLVIMENTO RURAL 
DO MUNICIPIO DE QUIXADÁ/CE, em favor da Empresa: ADAMO VASCONCELOS DE 
OLIVEIRA EIRELI (CNPJ: 10.973.526/0001-01), com valor global de R$ 38.922,00 (TRINTA 
E OITO MIL, NOVECENTOS E VINTE DOIS REAIS), vigendo até 31 (trinta e um) de 
dezembro de 2022 a partir da data da assinatura do contrato. Despesa a ser custeada com 
recursos devidamente alocados no orçamento para o exercício de 2022, da Secretaria da 
Agricultura Familiar e Desenvolvimento Rural, classificada sob os códigos: 09 - 
SECRETARIA DE AGRICULTURA FAMILIAR E DESENVOLVIMENTO RURAL ORGAO: 09 
- SECRETARIA DE AGRICULTURA FAMILIAR E DESENVOLVIMENTO RURAL. UNIDADE 
ORÇAMENTÁRIA: 09.01 - SECRETARIA DE AGRICULTURA FAMILIAR E 
DESENVOLVIMENTO RURAL PROJETO ATIVIDADE: 0901.2012204022.042 - 
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA FAMILIAR E 
DESENVOLVIMENTO RURAL PROJETO ATIVIDADE: MATERIAL DE COSUMO 
3.3.90.30.00. Dá conhecimento do inteiro teor da presente declaração, procedendo com à 
devida ratificação. 

Quixadá, 14 de março de 2022. 

n'o Ribe  e --5a asceno 
Secretaria de Agricultura Familiar e Desenvolvimento Rural. 

AV. PRESIDENTE VARGAS, 2031, CAMPO NOVO - QUIX.ADÁ -CE 
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CE rRA, 

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO DA DECLARAÇÃO DA ADESÃO 

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, especialmente em atendimento ao Disposto na Lei 
Federal n° 8.666/93 e alterações posteriores, que a Declaração da Adesão n° 09.002/2022 - 
ARP, foi publicada através de afixação no flanelógrafo desta Prefeitura (Quadro de Avisos e 

Publicações), nesta data. 

Quixadá, 14 de março de 2022. 

RaijúdôRteir. Da asceno 
Secretaria de Agricultura Familiar e Desenvolvimento Rural. 

AV. PRESIDENTE VARGAS, 2031, CAMPO NOVO - QUIXADÁ -CE 
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O Excelentíssimo Senhor Ordenador de Despesas da Secretaria da Agricultura Familiar e 
Desenvolvimento Rural do Município de Quixadá, Estado do Ceará, Senhor Raimundo 
Ribeiro Damasceno, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o que determina o 
artigo 26 da Lei Federal n° 8.666/93 e suas posteriores alterações, bem como considerando 
o que consta do Processo Administrativo n° 09.002/2022 - ARP, vem RATIFICAR A 
DECLARAÇÃO DA ADESÃO, para AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARAS DE AR E AFINS 
PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA 
FAMILIAR E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE QUIXADÁ/CE, em favor da 
Empresa: ADAMO VASCONCELOS DE OLIVEIRA EIRELI (CNPJ: 10.973.526/0001-01), 
com valor global de R$ 38.922,00 (TRINTA E OITO MIL, NOVECENTOS E VINTE DOIS 
REAIS), vigendo até 31 (trinta e um) de dezembro de 2022 a partir da data da assinatura do 
contrato. Despesa a ser custeada com recursos devidamente alocados no orçamento para o 
exercício de 2022, da Secretaria da Agricultura Familiar e Desenvolvimento Rural, 
classificada sob os códigos: 09 - SECRETARIA DE AGRICULTURA FAMILIAR E 
DESENVOLVIMENTO RURAL ORGAO: 09— SECRETARIA DE AGRICULTURA FAMILIAR 
E DESENVOLVIMENTO RURAL. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 09.01 — SECRETARIA DE 
AGRICULTURA FAMILIAR E DESENVOLVIMENTO RURAL PROJETO ATIVIDADE: 
0901.2012204022.042 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE 
AGRICULTURA FAMILIAR E DESENVOLVIMENTO RURAL PROJETO ATIVIDADE: 
MATERIAL DE COSUMO 3.3.90.30.00, determinando que se proceda à publicação do 
devido extrato na forma da lei. 

Quixadá, 14 de março de 2022. 

amasceno 
Secretaria de Agricultura Familiar e Desenvolvimento Rural. 

AV. PRESIDENTE VARGAS, 2031, CAMPO NOVO - QUIXADÃ -CE 
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CENTRAL  De 
\ CONTRATOS,-' 

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO DO TERMO DE RATIFICAÇÃO 

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, especialmente em atendimento ao Disposto na Lei 
Federal n° 8.666/93 e alterações posteriores, que o Termo de Ratificação do Processo 
Administrativo n° 09.002/2022 - ARP, foi publicado através de afixação no flanelógrafo desta 
Prefeitura (Quadro de Avisos e Publicações), nesta data. 

Quixadá, 14 de março de 2022. 

Secretaria de Agfl ultura Familiar e Desenvolvimento Rural. 

AV. PRESIDENTE VARGAS, 2031, CAMPO NOVO - QUIXADÁ -CE 
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EXTRATO DA ADESÃO 

/1)E \  

Rubrica 

CENTRAL DE 
CONTRATO./ 

O Secretário da Agricultura Familiar e Desenvolvimento Rural do Município de Quixadá, em 
cumprimento à ratificação procedida por esta Secretaria, faz publicar o extrato resumido do 
processo de ADESÃO a seguir: Processo n°. 09.002/2022 - ARP; Fundamento legal:  Lei 
n°. 8.666/93; Objeto: AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARAS DE AR E AFINS PARA OS 
VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA FAMILIAR 
E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE QUIXADÁ/CE, em favor da Empresa: 
ADAMO VASCONCELOS DE OLIVEIRA EIRELI (CNPJ: 10.973.526/0001-01), com valor 
global de R$ 38.922,00 (TRINTA E OITO MIL, NOVECENTOS E VINTE DOIS REAIS), 
vigendo até 31 (trinta e um) de dezembro de 2022 a partir da data da assinatura do contrato. 
Despesa a ser custeada com recursos devidamente alocados no orçamento para o exercício 
de 2022, da Secretaria da Agricultura Familiar e Desenvolvimento Rural, classificada sob os 
códigos: 09 - SECRETARIA DE AGRICULTURA FAMILIAR E DESENVOLVIMENTO 
RURAL ÓRGÃO: 09 - SECRETARIA DE AGRICULTURA FAMILIAR E 
DESENVOLVIMENTO RURAL. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 09.01 - SECRETARIA DE 
AGRICULTURA FAMILIAR E DESENVOLVIMENTO RURAL PROJETO ATIVIDADE: 
0901.2012204022.042 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE 
AGRICULTURA FAMILIAR E DESENVOLVIMENTO RURAL PROJETO ATIVIDADE: 
MATERIAL DE COSUMO 3.3.90.30.00. 

Quixadá, 14 de março de 2022. 

Riiuindo -  i .eirovlamasceno 
Secretaria de Agricultura Familiar e Desenvolvimento Rural. 

AV. PRESIDENTE VARGAS, 2031, CAMPO NOVO - QUIXADÁ -CE 



PREFEITURA DE 

Q U 1 XA D A 
Secretaria de Agricultura Familiar e Desenvolvimento Rural 	 . 

?  Hs.34J ',' 

CENTRAL DE / 

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DA ADESÃO 

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, especialmente em atendimento ao Disposto na Lei 
Federal n° 8.666/93 e alterações posteriores, que o extrato da adesão n° 09.002/2022 - 
ARP, foi publicado através de afixação no flanelógrafo desta Prefeitura (Quadro de Avisos e 
Publicações), nesta data. 

Quixadá, 14 de março de 2022. 

Damasceno 
Secretaria de Agricultura Familiar e Desenvolvimento Rural. 

Ru rca 

AV. PRESIDENTE VARGAS, 2031, CAMPO NOVO - QUIXADÁ -CE 


