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PARECERJURIDICO

PARA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N" 027/2021 PREGÃO ELETRÔNICO
SRP N" 011/2021, REALIZADO PELA PREFEITURA MTINICIPAL DE MAGALHÃES
DE ALMEIDA/MA, OBJETO DE ORIGEM: REGISTRO DE PREÇO PARA
FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO.

PROCESSO ADMINISTRAI]VO N' 2022012-CPI,/MA

Assunto: Adesão à Ata de Registro de Preços

- SRP, para Fomecimento de material gáfico
de São Bernardo/MA, Possibilidade Legal.

RELATORIO

Trata-se de processo administrativo, onde a PREFEITURA MLINICIPAL DE
SÃO BERNARDO /MA, pcr meio de Oficio, solicitou adesão na modalidade "carona" à

Ata de Registro de Preços No 027 /2021, realizado pela Prefeitura Municipal de Magalhães

de Almeida/MA, tendo como vencedora e registrada a empresa: Raimundo Nonato Martins

Brito, CNPJ ne 35.169.000.001-66, sediada em Ruâ Sebastião Acher,805, Centro, Chapadinha,

sediada em Rua Sebastião Acher, 805, Centro, Chapadinha, por intermédio de seu representante

legal Sr Raimundo Nonato Martins Brito, portador(â) da Carteira de ldentidade ne 0286254948

GEJUSPC/MA e do CPF ne109.436.413-49

O objeto da referida ARP t'oi o Registro de Preço para futura aquisição

de materiais griíficos.

De acordo com a unidade requisitante, a contratação justifica-se pelo necessidade

das Secretarias ]t{trnicipais para o bom audanrento dos serviços prestados no municipio de São

Bemardo/MA.

Tal solicitação tem co41o fundamento principal o Sistema de Registro de Preços -
SRP, que proporciona a adesão <ie quantitativ<-rs registlados em uma Ata poÍ outÍo ente da

federação. De fato, c SRP, previsto pelo art. 15, II, <ia Lei n" 8.666/93, e regulamentado pelo

Decreto Federal n" 7.892/2013 e Decreto Estadual n" 3.155/2016, facilita a aquisição de bens

pela Administração Pública, visto que mantém pieços de produtos fxados em ata, dispensando

a necessidadc de novas licitações duralite a sua vigência.

Os autos foram instruidos com cópia da Àta de Registro de Preços, bem como com

a respectiva publicação na imprensa oficial. De tai-s documentos pode-se extraiÍ que a

PREFEITURA MLINICIPAL DE SÃO BtsRNiARDO /MA, não é órgão participante, de

modo que o uso da ata de registro de pr,-'ços sonrcnte poderá ocorrer mediante adesão.
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A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO /MA, por meio de OÍicio
solicitou adesão na modaüdade "carona" àAta de Registro de Preços (ARP) e, ainda, oficiou
ao ÍepÍesentante da empresa beneficifuia pa:m aderi 50o/o da rcferida ata.

Nos autos.consta a atÍoização, para a adesão na modalidade " carona" ü
PREFEITURA MLINICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA/MA.

Ainda, a empresa, cujos preços encontram-se regisúados na ata supramencionada,
demonstrou o interesse em contÍatar com a Prefeitura de São Bernardo/MA.

Constam nos autos, o Termo de referência e seus anexos, elaborado pelo setor
solicitante, devidamente aprovacto pela autoriilade eompetente.

Os autos então foram encaminhados para a Divisão de Contabilidade da

PREFEITURA MI.JNICIPAL DE SÃO, ,BE§.NARDO/MA, paTa infoTmação de

disponibilidade orçamertária. A Cciffabíidade' '.ioforn ou demonstrativo de dotação

oÍçamentária com saldo suficiente pu.u àlrtt ui ut C.Spesas criundas da contÍatação pÍetendida
quando for o caso.

Assim, fora encamirüàdo à CPLIPMSB, que juntou documentação pertinente e a

devida autorização do orgão registrador Prefeitura Municipal de Magalhães de Almeida/MA,
bem como a anuêlcia da empresa, verif,rcando a dcclrmentação refeÍente à regularidade fiscal e

trabalhipla .

Posteriormente, vieram os autos a Assessoria Jurídica para análise e emissão de

pareceÍ.

E o relatóri o- Em seg rlDln:IUVO.

ANÁLISE DA L]EMA\IDA

Preliminarmente, cumpÍe salientar que a pÍesente manifestação toma poÍ

base, exclusivamente, os elementos que constam, até a presente data, nos autos do

processo administÍa1ivo em epígrafe. Destarte, itrcumbe, a este órgão apenas pÍestaÍ consultoria

estritamente jurídica, nos temros do aÍÍ. 38, paÍágÍafo único, da Leí n" 8.6666 / 1993, não lhe

competindo adentrar a convcniência e opommidadc dos atos praticados, nem analisar aspectos

de tatareza eminentemente tecnica ou administrativa.

DOMÉRITC

sao a Pre

Paru a realização das suas ativitlactes, a Administração necessita firmar

contratos com teÍceiros com a fl:.nalidade dc obtcÍ produtos e sewiços. Para evitar a escolha

de forma imprópria desses terceiros, a Constituição. Federal de 1988 dispõe em seu aÍ. 37,

inciso XXI que "ressalvados os casos especificadoq na iegislação, as obras, serviços, compÍas

e alienaçÕes seÍão contratados mediante processo de licitação pública que assegure

igualdade de condições a todos os concorrentes".

A licitação é um procedimento allteÍior ao contÍato, onde vários fomecedores

oferecem suas propostas e a Adrninistração escolhe aquela que for mais vantajosa paÍa

atingiÍ o interesse público. Trata-se, portanto,'de um procedimento administÍativo de

narureza selel. iva.
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Compete privativamente à União legislar sobre "normas gerais de licitação e

contÍatação, em todas as modalidades, para as adminisrações públicas diretas, autárquicas

e fundacionais da União, E§tados, Distrito Federal e Municípios, obedecido o disposto no

aft.37,I.){[, e pâÍa as empresas públicas e sociedades de economia mista, nos termos do

aú. 173, § 1', I[" (art. 22,incíso XXVII da CF/88).

A Lei que regula o procedimento das licitações é a Lei n' 8.666/ 7993, norma
de caráter geral, editada com base na competência privativa da União paÍa legislaÍ, nos

termos do an. 22, inciso XXVII da Constituição Federal de 1988.

Inserido nesse sistema esú o procedimento do Sistema de Registro de Preços,

forma de conÍatação da Administracão previsto no art. 15 da Lei n" 8.666/93. Tal
procedimento foi regulamentado por Decr&o, ügorando, atualnente na esfera federal o
Decreto Federal n' 7.892/2013, e na estàdual,'o Decrcto n" 31.553/2016.

A Lei n' 8.666/93 determina em ieu art.'15, inciso II que as compras, sempÍe

que possivel, deverão ser processadas através do sistema de registro de preços. No mesmo

artigo, o §3' determina que o sisteçna será regulamentado por decreto, levando-se em conta

as peculiaridades regionais, atendidas qinda as condições de seleção feita mediante pregão,

a estipulação pÍévia do sistemade controle e atualzação dos preços regisUados e a validade

do registro náo superior a um ano com data inicial cie.publicação do extÍato do contrato

advindo da atá de registró de preços.

As normas gerais sobre licitações e contratos administrativos, de observância

obrigatória pelos Poderes da união, Estados, do Disrito Federal e dos Municipios são

previstas na lei de Licitações (Lei rf 8.666/93). No entanto, para regulamentar alguns

dispositivos da norma geral, possibilita-se a qualquer dos entes federativos estabelecerem a

própria regulamentação específica, sempÍe obedecendo aos preceitos gerais da Lei. N"

8.666/93.

Jorge Ulisses Jacoby Femandes conceitua o Sistema de Registro de Preços

como sendo ,,urn procedimento especial de licitação que se efetiva por meio de uma

concorrência ou pÍegão sui generis, selecionando a pÍoposta mais vantajosa, com

observância do principio da isonomia, para eventual e futura contratação pela

Administração" (FERNANDES, 200ó, p. 31).

Esse procedimento especial oferece condições similares às praticadas no setor

privado para compras, não deixando de lado os preceitos aplicáveis à AdministÍação

Pública, notadamente no que toca a realizaçío de licitação.

Comovisto,oSistemadeRegistrodePreçospermiteàAdministraçãocontÍataÍ
serviços e adquirir bens de forma celere e eficiente, valendo-se de um cadastro de preços

previamente elaborado por meio de licitação, seja na modalidade concorrência ou pregão.

Assim, e como dessume-se da copia da refeida ARP, bem como cópia da

respectiva publicação na imprensa oficial que instruem os autos, que a PREFEITURA

MTINICIPAL DE SÃO BERNARDO/MA, não é órgão participante da referida Ata e,

nessas circunstâncias, sua intenção de a ela aderir somente pode ser na qualidade de órgão

não participante (carona). Senão vejamos.
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A adesão mediante carona deve atender os seguintes Íequisitos descritos no aÍt.

22 do Decreto Fe deralf 7 .892/2013:

Art. 22. Desde que devidamente justificada avaÍrtagem' a ata

de registro de preços, duÍante sua vigência' poderá sel

utilizada poÍ qualquer órgão ou entidade da administÍaÉo

pública federal que não tenha participado do ceÍtame

ii.itutótio' mediante anuência do órgão gerenciador'

O que se mostra Primordial Para ser "carona" em outÍo pÍocesso licitatório é o

tÍaÍ da o
OI

to do rona e n vanta scm
convencional .ou cão rnstrtu.aut
suDe oraum novo o,oque foi demonstrado, ao informar que, após realiza Í pesqu§a

mercadológica, colstatou que os valores dc mercado são superiores aos apÍesentados pela

empresa beneficiária da ARP. r., 
, 
. 

,

Em que pese os aÍgumentos cóntrários ao prôcedimento do "carona"' Jorge

Ulisses Jacoby Fãmandes .r, uaign pullicado na intemet defende a lt:dizaçáo do carona'

mencionando vantagens na sua utiliza$o, senão'vejamos:

O carona no processo de licitação é um órgão que antes de proceder à

contratação diretâ sem licitação oy a licitação verificajá possuiÍ' em-outÍo

órgão pÚblico' da mesma est'era ou de outra' o produto desejado em

condiçàes de vantâBem de oferta sobre o mercado já comprovadas'

Permite-se ao carona que diante da pÍévia licitaçao do objeto semelhante

por outros órgãos, coln acatamento das mesmas regras que aplicaria em

seu procedimãnto, reduzir os custos operacionais de uma ação seletiva'

É precisamente nesse ponto que são olvidados pressupostos fundamentais

da licitação enquanto p'ottttn' a hnalidade não é servk aos licitantes' rnas

oo int"'ãt" pibti"o;'u obsewância da isonomia não e paÍa distribuir

dernundus unifotrntrnt"t entÍe os fomecedoÍes' mas para ampliar a

.o-p*çuo visando a busca de proposta mais vantajosa (grifo nosso)

(FERNANDES, ON.I,]NE)

A seguir, passa-se à verificação do ateadimento dos requisitos pÍevlstos no

Decreto Federal n " 7 .gg2/ 2013, ttecessáriás à instrução <1o Procedimento paÍa Adesão a Ata

deRegistrodePreço,se.,docertoquecabeaoAdministraciorobservarasdemaisexigências
ããn..í.n,., à fase extema do jrocedimento em Ínomento oportuno' após a presente

manifestação juridica.

Assim, serão tecidas consideraçÕes aceÍca das determinações constantes do

oÍdenamento juridico, 
"m 

tlnte do casc verÍente' cuja. 
-observân 

aa se faz necessária'

.rf..ifr.u-..ti. .ro SRP, para convalidação dos atos de utilização de Atas de Registros por

outro órgão ou unidade da Adminisração Púbhca'

Da análise dos autos, verifica-se que houve a consulta formai da PREFEITURA

MUNICIPATTE SÃO BERNARDO /MA' ao órgão gerenciador das ARP's' bem como a

.-pr.tu u""..aora e registrada, tendo ambos anuído à adesão pÍetendida'

2
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A autorização do órgão gercnciador, paÍa que a PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO BERNARI)O /MA, orgão não participante, faça a adesão à ARP, foi devidamente

expedida, logo, dentro do prazo de até 60 (sessenta) dias para a efetivação da contratação.

De igual sorte, foi observado o prazo de vigência das atas.

Sobre a instrução processual, relevante, ainda, informar que constam nos autos:

l. Doctrrnento Inicial - Como todo processo de aquisição, deverá

ser iniciado por um documento de solicitação/requisição do

objeto, devidamente assinado por responsável/requisitante

contendo as devidas justificativas da sua necessidade,

conforme o seu Plânejamento.

2. Pesquisas de .1'

Administrrtbà
reçtrs'.,$Êronstrando a economiadade, para a

s
'ca'§ào gerenciador .1a ARP: constatada a

o

3. Oficio .*p.áiAo-oo
existência de preço registrado em Ata, a Administração deverá
'entrafem cqnÍ4jg cpm o ôrgâô gerenciador para solicitar a sua

. . _,.1 ,"i1 l. rl

. anuênciq à alíeslo prctendida.

4.Olício exoedido peli órgão gr'renciador: a anuência do órgão
' '-" Í;ê;.rài;d'o. á aãesaã'irópicrará aó'carona a tundamentação

necessária - a instrução do processo, pois e ele (órgão

gerenciâdor) quem nt.:lhor conhece o fomecedor, tendo em

vista que cabe a ele a administração da Ata e do contrato dele

decorrente. É sua atribuição hformar ao otgáo aderente

(carona) se foram feitas outras adesões poÍ ouüos órgãos a essa

Ata e o comportamento do fornecedor quanto ao cumprimento

cias suas obrigaçõcs. Dianle de tais informações oficiadas pelo

órgão gererrciadoÍ ao caÍona, a Administração analisa a

possibilidâde de adesão à ARP.

5. Documentc emitido pela área de compras/contratos que

demonsúe e vafltajcsidade da adesão: ao verificar que a Ata

encontÍada no mercado atende às especificações definidas no

Projeto/Tenno rle Réferência pelo órgão aderente (carona)

podcreruos efetivar a Ariesão, lembrando que esta sempre

estará corrdicionada S.comprovação da vantajosidade do preço

e drlmais r:qtrisitos récliclos, comparando-o àquele preço

encontrado no rnerc"rdo durante a pesquisa, observando ainda

o prazo Je vigênuia dessa ARP. [...]'

í. Documento ccflteildo informação de disponibilidade

orçarnentárin e classiitcaÉo.conúbil. t"'l

7, Existência de quantitativo equitativo registrado na Ata'

8. Vigênci.l ia Ata de Preços.

9. Cópias dc edital, minuta do contÍâto e da respectiva ata de

registro rle Preços.
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10. Assentimento do for4ecedor da conüataÇão.

ll. Prova de regulandade frscal ejurídica da empresa registnda.

Assim, conclui-se, quanto à instrução processual, que os requisitos impostos

pela legislação de regência foram devidamçnte cumpridos no presente feito'

Quantoàformalizaçãodocontrato,ascontÍaBçõescomasbeneficiiiriasdas
ARP serão formalizada por meio de Contrato Administrativo'

CONCLUSÃO

Ernfacedoexposto,noslimitesdaanálisejurídicaeexcluídososaspectos
técnicos e o juizo de oportunidade e conveniência do ajuste, de responsabilidade exclusiva

dossetoresmmpetentes,opinaestaAsseSsoria.Juridicapelainexistênciadeóbiceslegaisao
prosseguirnento do presente processo dé adesão à Ata de Registlo de Preços' cujo órgão

ã.r.r.Í"á- t . prefeitura Municipal de M3galhàes de Almeida/MA, tendo como vencedora

ã regisúarla a empresa: Raimundo Nonato Martins Brito' CNPJ ne 35'189'000'001-66'

Ep-paretcl§Ú!§n§uÍa.
Fevercio de 2022
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