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PRAçA BERNARDO COETHO DE ALMEIDA No 862 - CENTRO
SAO BERNARDO/MA

CNPJ: 06.125.389/0001-88

PARECEK JUITIDICO

PROCESSO ADMINISTRATIVO N'. 2022.02ó CPL/PMSB.
INTERESSADO: Comissáo Permanentc de l-icitaçâo - CPLlPMSB/MA.

Assunío: Ádesõo a Ata de Registro de Preços para
PROCESSO DE ÀDESÃO Á ÁTÁ DE REGISTRO
DE PREÇOS PARÁ MÁNUTENÇÃO E
RECUPERAÇ,ÍO DE ESTRADAS VICINAIS DO
MUNICIPrc DE SAO BERNÁRDO . MÁ.
Possibilidcde Legal.

RELe I'ORIO

Trata-sc d: pr;c:s:o ad;r,:nisrarivo, cncia a Frefeitura Municipal de São BernaÍdo/MA, PoÍ
meio de Oficio, soliciiou aCcsão na modalidade "carona" à ATA DE REGISTRO DE PREÇO N'
O5.OOI.OI/2022 dA CONCORRENCIA PÚBLICA N' OOI/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO N"

05.oo1l2o22 da P. lví. DE PRESIDENTFI JUSCELINOIMA, tendo como vencedora e registrada a empresa I

L C BRANCO ALNIillDli. LTDA., cue tem c(,mo s€u rePrcseniante legal Sr. Igor Lima Castelo Branco,

CPF: 004.803.4!t3-59 e RC: 028349502004/5SP/MA.

O ob.iero d'r referida ARP tbi o RECISTRC DE PREÇOS PARA A EVENTUAL

CONTRATAÇÃO DE iIT{PRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E

RECUPERAÇÃO DE NS'I'RADAS VICINAIS NO MUNICíPIO DE PRESIDf,NTE JUSCELINO-MA

De acortic cor-,] a unidadc requisitante, a contratação justifica-se em razão da demanda da

Secretaria de ..\dm e Finançis do Município de Sãô Benrardo/MA, que depende dos Serviços ora

pretendidos.

Tal soliciteção Icm como iundamelto principal o Sistema de RegisEo de Preços SRP, que

proporciona a adesàc de quantitarivos rcgistrados €m uma -A.ta por outro ente da federaçâo, de Íàto, o SRP,

previsto pelo art. 15. ll. da i-ei n" 8.666/93, e regulamentado pelo Decrcto Federal no 7.892/2013 e Decreto

Estadual n'3.155/10i6. tacilita a aquisição de bec: pela ACntinisuaçào Pública, visto que mantem preços de

produtos fixados enr atâ. Cispcnsando a nccessidade dç riovas licirações durante a sua vigência.

Os auros tôram insrr uidos com cópia da Ata 3e Registro de Preços, bem como com a respectiva

publicação na imprensa oficial, de tais documentos pode-se extrair que o Município de São BemardoÀ4A

não é órgão paÍicipante. de morio que o uso da ata de registro de preços somente poderá ocorrer mediante

adesão.

A justificativa pqra adesà..r apresentacia pela.secretada requisitante pautou-se na vanajosidade

constatada peia pcsqrrisa merpadokigica, (projeto bôico) inÍbrmando que os valores praticados no mercado

são superiores aos apresent.tCos pela empresa beneticiária da ARP'. E, ainda. em vinude de ser um processo

menos moroso do que Linl processo licitatório comunr, e peia nccessidade para a implementação dos habalhos

relacionados a,narlllcnçào JÉ estradas vicinais rlc municipir-r.

A Secierar.ia Municipai, por rne:o de Cficio soiicitou adesão na modalidade "caÍona" à Ata de

Registro de Preços (AllP) e, ainda, oficiou ao representante da empresa beneficiária para aderir aos itens

constantes nas atas.
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Nosautosconshaautorizaçãodaautoridade,paraaadesãonamodalidade..carona'do
Município de Presidente Juscelino/MA'

Ainda, a empresa, cujos preços encontram-se registrados na ata supramencionada' demonstrou

o interesse na execução àos serriços'.oii"itudot pela Secretaria Municipal de Adm e Finanças de São

Bemardo/MA.

Constam nos autos. o Projeto Técnico e seus anexos' elaborado pelo setor solicitarte'

devidamente aprovado pela autoridade competente'

osautosentãoforamencaminhadosparaaDivisâodeContabilidadedaPrefeituraMunicipal
de São Bemardo/MA para informação de disponibilidade orçamenúria' A Contabilidade informou

demonsnativo de dotação orçamenÉria com saldo suficiente parâ custear as despesas oriundas da contratação

pretendida.

Assim, fora encamirrhado à CPI./PMSB, que .iuntou documentação pertinente e a devida

autorizaçãodoórgãoregisradoraPrefeituraMLrnicipaldePresidenteJuscelinoÀ4A,bemcomoaanuência
da e-prása. verificando a 'Jocumentação 

referente à regulariclade Íiscal e trabalhista

, posteriormente. viÊram ôs autos a Assessoria Jurídica para análise e emissão de parecer'

Eo relâtó .Em uidâ. e \âra-§e o ooinativo.

Prelimin(lrmente, cunpre sulienlar que 
't

base, exclusivqmente, os elementos que corltlam' qté

processo adminislratixt ett epigrafe Desldrte' incumbe' q 
.e

esirtamenle jurídica, nos termos do art' 38, parágrafo único' da

adentrar a coweniência e oportunitlade dos atos pralicodos

emineníemente técnica ou qdminisÚãl ivo'

ANÁLISE DA DEMANDA

DO fitÉRtro

presenle mqniíestação tomq Por
q presenle datd' nos aulos do

ste órgdo apenas prestar consultoria

Lei n'8.6666/1993, não lhe competindo

, nem analisar qsPectos de natureza

Para a realização da§ suas atividades' a Administração necessita firmar contratos com

terceiroscomafinalidadeileobterprcdutoseserr.iços.Paraevitara.escolhadeformaimprópriadesses
terceiros. a Constituição Federal tle 1988 dispôe em seu aft 37' inciso XXI que "ressalvados os casos

especificados na legislaçàtt, as obrus, semiços' comprqs e alienoções serão contrqtqdos mediqnte

pio,cáso ae licitaçaá públíca que assegure ígualdade de con<iições a todos os concorrentes" '

A licitação é um procadimento anterior ao conÚato' onde vários fomecedores oferecem

suas proposÉs e a Administração escolhe aquela que for mais vantaiosa para atingir o interesse público'

ir*u'-r., ponun,o, Oe um procedin:cnto administrativo de natureza seletiva'

l, Da Ádesdo o Ala de Resistn dr Precos (ARP):
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Compete prirativanrente à União legislar sobre "normas gerais de licitação e contratação,

em todas as modalidades, para as adrninistÍações públicas diretas, autárquicas e fundacionais da União,

Estados, Distrito Federal e Municípios. obedecido o disposto no art. 37, XXI, e para as empresas públicas

e sociedades de economia rnista. nos terntos rio art. 173, § 1", UI" (art.22, inciso XXVII da CF/88).

A Lei que regula o procedimento das licitações é a Lei n' 8.66611993, norma de caráter

geral, editada com base na competência privativa da Uniâo para iegislar, nos termos do art. 22, inciso

XXVII da Constituição Federal de 1988.

Inserido nesse sistema está o 'lrocedimenro cio Sistema ie Registro de Preços, forma de

contratação da Administração previsto no an. l5.dr l-c-i n'8.666i93. Tal procedimento foi regulamentado

por Decreto, vigorardo, atuairncrrte na esfela (5iefai o Di'creto Federal no 7 .89212013, € na estadual, o

Decreto n" I L551'201 o.

A Lei n'.8.ó66193 determina ein seu an. 15, ihciso I que as compras, sempre que possível,

deveúo ser processadas através do sistería de registro de prcços. No mssmo artiBo, o §3'determina que

o sistema será regulamentudo por decreto, levando-se em cônta as peculiaridades regionais, atendidas

ainda as condições de seleção feita nlediante prc€lão, a estipulação prévia do sistema de conÍole e

atualizaçâo dos preços registratlos e a validadc do registro não superior a um ano com data inicial de

publicação do extrato do contrâro advindc da ata de reglsllo de preços.

As nornas gcrais sol:ie licitações e contratos idministrativos, de observância obrigatória

pelos Poderes da União. Estados. do DisÍito Federal e dos Municipios são previstas na lei de Licitações

(Lei n" 8.666i93). No entanto, para regulamentar alguns dispositivos da norma geral, possibilita-se a

qualquer dos entes federativos estabelecerem a própria regulamentaçâo especíÍica, sempre obedecendo

aos preceitos gerais da Lei. N'8.6t.r6l93.

Jorge Ulisses Jacoby Fernandes conceitua o Sistema de Registro de Preços como sendo

"um procedimento especial de licitação que se efetiva por meio de uma concorrência ou pregão sui

genel'rs, selecionando a plopt-'sta mais vantajosa, coú observância do princípio da isonomi4 para

eventual e futurá contrataçào pela Adminisftação" {FERI-ÂNDES, 2006, p. 3l ).

Esse procediir'cnto especial oferece condições similares às praticadas no setor privado para

compras, não deixando de iado os prcceitos aplicáveis à Administração Pública, notadamente no que toca

a realização de licitaçâo.

C3mo úis1o. o Sistema ce Registro Ce.Pt?çc: pennite à Administração contratar serviços e

adquirir bens àe forma ijterc ê eticiente, valendo-se de um cadasuo de preços previamente elaborado por

meio de licitação, seja rra mc<ialidade concôrrência ou pregão.
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Assim, e como dessumc-se da cópia da referida ARP, bem como cópia da respectiva

publicação na imprensa oficial que instrucm os autos, que a Prefeitura Municipal de SÃO

BERNARDO/MA, não é órgão pàrticipante da referida Atâ e, nessas circunstâncias, sua intenção

de a ela aderir somente pode ser na qualidade de órgão I|ão paÍicipânt€ (cârona). Senão vejamos.

Art. 22. Desde que devidamente jusfirtcada a vantagem, a alq de

rzgisu'o de preços, durante sua viqência, poderá ser utilizada por

qualquer órgão bu entidqde da adminislração pública federal que

não tenha putiÇipado do ccrlome licilqlório, mediante anuência do

órgão gerenciador.

O que se mostra primerdial para ser "carona" em outro ploces so licitatório e o dever do

orqao rn ssado em demon rar a vantagem da adesào sobre o sis convencional. ou sela. a

Ii ão do i[stifut na devc i nitnlit lor a um novo o que foi

demonstrado, ao informar que, após realizar pesquisa mercadológic4 constatou que os valores de

mercado são superioÍes aos apresentados pela empresa beneficiária da ARP'

Em que pese os argumentos contrários ao proceCimento do "carona", Jorge Ulisses Jacoby

Femandes em artigo publicado na intemet defende a utilizaçã-o do carona, mencionando vantagens na sua

utilizaçáo, senão vejamos:

O carona no processo de licitaçdo é un órgão que anles de proceder à

contratuÇão direlq sem licitação ou a licitação verfica já possuir, em oulro

órgão público, da mesma esferu ou de outra, o produto deseiado em

t'ondições de vantagem de ofer!,t sobre o nercado iti comprovadas. Permite-

.se ao carona que diante da prétia licitação do obieto semelhanle pot outros

órgdos, com acalaucnlo das mesn(ls regrqs que aPlicariq em seu

;)rocedimento, reduzir os custos operqcionais de uma ação seletiva.

i: precí:idnente nesse po;1Ío q1rc stio olvidados pressupostos fundauentais da

iicitação enquLtnto processo: a linalidade rdo é servir aos licilanles, mas ao

inÍeresse ptiblico; a observôncia ds isonomia ndo é püa distihuir
demtndos uniÍomemente entre os fornecedores' mas psts amPliar a

compefiçAo visundo a husca de pnposta mais vsnlaioso- (grtfo nosso)

IFERNÁND[:5, ON.LINE)

A adeião mediante carona deve atender os seguintes requisitos descritos no art. 22 do

Decreto Federal no 7.89212013:

1. D Ártili\e la lnttruLio tlo ProLetso:
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A seguir. passa-se à verificação do atendimento dos requisitos previstos no Decreto
Federal n'7.892/2013, necessário.s à instrução do Procedimento para Adesão a Ata de Registro de Preço,

sendo certo que cabe ao ACministrador observar as demais exigências concementes à fase extema do
procedimento em momento opofiuno, após a pÍesente manil'estaçâo juridica.

Assim, serão tecidas considerações acelca das determinações constantes do ordenamento
jurídico. em face do cgso vertente, cuja observância se faz necessiíria, especificamente no SRP, paxa

convalidação dos atos de utilização de Atas de Registros por outro órgão ou unidade da Administração
Pública.

Da análise dos autos, verifica-se quo houve a consulta formal da Prefeitura Municipal ao

órgão gerenciador das ARP'S, bem como a empresa vencedora e legistrada, tendo ambos anuído à adesão
pretendida.

A autorizaçào do órgão gerenciador, paia q,-re a Prefeitura Municipal de São Bernardo/MA,
órgão não participânte, tàça a adesão à ARP, foi devidamente expedida, logo, dentro do prazo de até 60
(sessenla)dias para a elsli\lçâo da conrrataçào. de igual sonu. foi observado o prazo de vigência das atas.

Sobre a ilstrução p,'ocessual, relevante, ainda. infnrmar que constam nos autos

l. Doruniürto lniciâl Como todo processo de aquisição, deverá ser
iniciado por um documento de solicitação/requisição do objeto,
devidanrente assinado por responsávelftequisitante contendo as devidas
justificativas da sua necessidade, conforme o seu planejamento.

2. Projeto Básico - PB ou'Iermo de Referência - TR: necessidade de
descrição do objeto - especilicação e detalhamento, lembrando que rais
documentos devcrão ser aprovados pela autoridade competente,
confolme sua estnlrura organizacional.

3. Pesquisa de preços: ampla pesquisa de preços no mercado; neste
momerto, já se veiiÍica se existe algum preço registro em Ata
condizente co:r o objeto pretendido.

4. Ofício expedido ao órgão gerenciâdor da ARP: constatada a existência
de preço registado em Ata, a Administração deverá entÍff em contato
com o ó1'Íjão gerenciador para solicitar a sua anuência à adesão
pretendida.

5. C)fíci(, expeCido pelo órgâ.J gerenciador: a anuência do órgào
gerrirciaclor à adesão propiciará ao carona a fundamentação necessária a
ins:rução io piocesso, pois é ele (órgão gerenciador) quem melhor
conhece o forneceCgr. tendo em vista que cabe a ele a administração da

At3 e do conr&to dcle dçcorren'ie. E sua atribuiçâo informar ao órgão
ederelite (ciiror,a) sc f(,rdn'r leitas olttras adesões por ouÍos órgãos a essa

,4te e o cúmpcrtarrtento do tbr""ecedor quanto ao cump mento das suas

obi'igações. D:?iiie de tais i:ilbnnações oficiadas pelo órgão gerenciador
tro côrona, a ,Administiaçâc ualisa a possibilidade de adesão à ARP.

6. Docrrmento ernitido pelâ área de compras/contratos que demonstre a

vântajoridade da adesão: ao verificar que a Ata encontrada no
mcrcaáo ateDde às espeiiilcaçõcs definidas no Projeto/Termo de

Referêrcia pelo órgão x.lerente (carona) poderemos efetivar a Adesão,
lenrbrnnrio que este semprc estará condicionada a comprovação da
vantajosidade do preço e iiemais requisitos técnicos, cornparando-o
àquele preço encontradc no mercado durante a pesquisa, observando
ainda o ;.rrazo de vigência d3-..ra ARP. [...].
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São Bemardo/MA, l3 de maio de 2022

T.Docunteitlo,ct,ntendoir,formaçãodedisponibilidadeorçamentáriâe
classificação colrtábil [ ]'

8' Exl:stênclâ de qualltitâtivo eqüitâtivo registrâdo ns Ata'

9. Vigência da AtÍl de Preços'

l0' aü;; ;; ;tt"t;àtnut" ao tontrâto e dâ respectiva âto de registro

de Preços'
I t ' nssenfimento do fornccedoÍ da cootrâtâçâo'

l2; il;;;;;"g;úlioaoe nscat e lurÍdica dâ €mpresa resistrada'

Assim.conclui-se'q'untoàin"'uçãoprocessual'queosrequisitosimpostosPela
legislaçào de regênciu lbram devidarnenre cut'tpridos no pres3nte lerto'

Qua'rto à íormaiizâção do conÚato' aj cantrataç'jes com as benehciiá'rias das ARP seÍão

formalizada pc,r meio de Cofltrâto Administraü111",.. .-, '

i;

COI\íCILUSÁO

En, fa.e'aii t*oo"u' oo' i'o'n"iit' 'lo 
un;tl" iuridica e cxcluídos os aspectos técnicos e o

juizo de oportunidad. e ton'"niençíi;;j;;;-J" respon-sabilidade exclusiva dos setores competentes'

ooina esta Assessoria :"io'"" ptru i'it*i"e'*iu ã' oUittt legais ao prosseguimento do presente processo

de adesào à Ate de Regr'rru dt ;;;:';;j;;;o s(rtntilou' e u etefeirura Municipal de Presidente

JuscelinolMA, tendo t"n''o -utnttd"tl"t'"*1""0?-" Jt"ptt'a: I L C BRANCO ALMEIDA LTDA' CNPJ

n'19.580.?62l00CI-J2

Atcnciosalncnte'

Departa:ne qro.Ju: idico

É o oarceer. Suh Censuru


