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Assunto: Solicitação de exame, e aprovação de.processo administrativo, para contratação na forma
de Adesão à Ata de Registro de Preços. '

Senhor Procurador/Assessor,

Anexo ao'. presente, "estamos encaminhando processo administrativo n^
0501009/2021, para exame, em caráter de urgência para fins de contrataçâo na forma de Adesão à
Ata de Registro de Preços n^, 050301/2020, .prpyeniente do,'-Pregão Presencial n*" 001/2020,
realizado pela Prefeitura Municipal de Guimarães/MA, tendo por objeto a prestação de serviços de
locação de veículos, nos termos do parágrafo único, dò artigo:38; da Lei Federal pS 8.666/93 e suas
alterações posteriores. Lei 10.520/2002 e Decrètd"'n9'7.892 e alterações 'posteriores, que
regulamenta o Sistema de Registro dê Preços. '

São João dqi,Patõs/MA, 12 de janeiro de 2021.
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PARECER TURIDICO

unícef^

INTERESSADO: Secretaria Municipal de Administração de SãoJoão dos Patos.

Processo Administrativo n° 0501009/2021.

ASSUNTO: Adesão^"Cãronà" 'áô= Si^emá"de"R^stib ''dé}P^ Municipal de

GUIMARÃES/áA..' ' ^ \

Foi encaminhada a esta Procttfad6na,'para anáüsé'e parecer, acèrca da matéria,

VO, m^f^a deV'Caron '̂í ao Prcgão/Pre^aaTJSl^ OQÍ/2020 - SRP da

Municipalidade.de GUIMAR^S/MÂi Estado^.dp^^MáranhlOj^-visMdo a,prestação^de serviços de

locação de veículos noTré^o.iPresencial N" 001/2020j-SistemaHe'Registro de-Prèços (SRP), que

resultou na ATA DÉ.REGlSlÜlÕDÈ PREÇÒSj:de.n?„0^ áatada de 05 de março de
2020, divulgadamo Diário Oficial dòMuhícípio "dé GUIMARA£S/MA;'a edição de sexta-feira, dia

, ' -J'''/5^''//.''• ' i
06 de março de 2020, pág; O.F.a^04,'sendo de interesse ^dò/sòlicitaritè,'--,correspondendo a eventual

' \\ C-. ^ ' iaquisição, sendo^que foi ençammhadb^dfi'çio sób"):á^ppssibi^^ enípresa primeira
colocada, onde a "meèrná màriifestbuí;intetéssèVna{,^nttatapo>^ còm .o.,objetivò de agilizar a

contratação pélos^prêrns rpgiRtTadnR;;nnR-ltfnit'ps7 passamos á nos manifestar nos termos

seguintes: ' ^ '

TERMO DE ADESAO,

^ .h .

O SISTEMA.DE REGISTRO pÉ PREÇOS —SRP,: c;um instrumento

colocado à disposição-da Àdiri^straçâoiPúbHcaj^&à^ávés dáíLèi.Federàl-h 8.666/93 e Decreto

Federal n° 8.250/14 e alterações posteriores, constando como meio de instituição as modalidades

licitatórias Concorrência ou Pregão, onde com o resultado das referidas licitações procede-se o

registro formal de preços relativos aos bens e serviços licitados.
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Apresenta-se pois, como uma ferramenta que agilizar o atuar da Administração

Pública, principalmente quando se trata de contratações freqüentes ou aquisição com entrega

parcelada.

Apresenta-se, portanto, como uma opção legal que agiliza as contratações,

evitando o fracionamento de despesas e redução do número de licitações, tendo como resultado

secundário a redução dõ"vòlúmè Ue^estpqüesTedÜ2Índo òs-tí

"r festas vantagens,são evidentes, sendo uma òpçâo, legalmente iiidicáda nos termos
do art. 15, II da;] '̂n°;_8i666V.93:':^^^^^^ ' ^ '-J". . 'v

C süaiestm^ pospui elen;ientos,qi^:-^aB^ controle de sua
No casoutilização, ficando áatóinisttaçãõido mesmo dentro dè.^^ites í^

aplicado, a legislação,pemiiteíàfikrticípãção de bufeo'pfgãoFdá^fAdmi^ e,utilização, sem
riscos para o órgãodaAdmkdátraçào princip^, dehtrè='estes dmdós-elementos podemos destacar:

.V'í.• —'§• • " — •° j

j Atáj delRegistro'̂ ;dé Preços- -r .documento' yinculatívo^j>«obrigadonal, com
> '

se registram os

irem praticadas,

-convocatono e propostas

(^tenciãáiorór^ó du enudade da Administtação.^Pública responsável

^do^cónjunto de procedimentos,do çert^e para,registro de preços
• \ • e gttenciamento.ria Ata de= Pe^stro de Preços dÜe-décoAWte; (Atl 2", UI;

DecretúN" 8:250/14).- -

Órgão participante - órgão ouentidade que participa dos procedimentos iniciais

do SRP e integra a Ata de Rastro de Preços. (Are 2°, IV; Decreto N° 8.250/14).

Órgãonão Partícipantcs (Caronas) —são aqueles que, não tendo participado na

época oportuna, informando suas estimativas de consulto requ^
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posteriormente, ao órgão gerenciador, o uso da Ata de Registro de Preços.

(FERNANDES, Jorge U.Jacoby. Carona em sistema de registro de preços. Site:

www.iorgeuiissesjacoby.com.hr).

Verifica-se, portanto, a possibilidade prevista no Decreto N° 8.250/14, que

permite a qualquer órgão ou entidade da Administração que não tenha assumido, no momento

oportuno, a posição formal do órgão:participante.-a utilização da Ata-de-Registro de Preços.

"Art. 8°'A. Atá^^die Registro dePreços,--durante sua ^^êndá, pòdèrá ser utilizada

por qualquer Iqfgão ou-enodade da Administração -que nãó'tenha-.partiòipâáo do certame
licitatório, mediárite^prévia consulta ao/órgãò^gèrenciado, desde que devidamente-comprovada a

- -i-v . . , . r-v.; • !

;f/r'í I, í; ^

vantagem.'

:aama- dtkdo, deve ser

•Um- , 1/
• \ v_.. j' ' 'W''/
O, termo/'Adniinishração"^ consoante no'.{attL^8°

rma ampla,-jvejamos; ' iv-V?'interpretado de forma
y-r'.r fS

11 y*A nòrma,jnãd'define seí'o pretenso.usuárió',inâo participante; dc\'e integrar a
\ '.í •• - ' • F? '('i - " "'r

mesn:iã'csferàjde'goyemo> AinterpretáçãO)Iitefdppdeaa levar à negativa. É que
? í.. ,> .

ifoilémpiègiáoio;^^^ órgão ou entidade^da^Adimnisttaçaoie esse último é

; conceituado,restritiyãmente no incisp''^ d^arL _6*lda^Lein" 8."666/93. Contudo,
-> f-. l, ---i i v . , . .

K • -. " : numa;imeipretaçao;.sistemaqca,rcomp adminjstraçaoveíorgao da Administração

'fl í °pública; parece-pdssívd à 'ex'ténsã(>dérii-'dã esfera' do governo. Assim, um órgão

y :;i%ímapd poderá atandi<Íps os!demais requisitos, servir dcíÀta de Registro de

Í%i'-V- federal, ou-vice-versa" .(Jorge:Ulisses JacobyiFernandes, Sistema de
e Prc^p, Editora Fórum,- í. Ed:, p.389;)7/ '

Assim, nada impede a utilização de Atas de Registro de Preços daquela

Municipalidade serem utilizadas por outrosór^os ou entidade daAdministração pública direta ou

indireta, mesmo não tendo este participado-efetivamente do procedimento licitatório originário.

Para tanto, basta que se comprove a vantagem para a Administração, e sejam observados os

requisitos mínimos de cunho processo, abaixo descritos:

-7
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1 —Manifestação do órgão não participante do seu interesse junto ao órgão

Gerenciador da Ata de Registro de Preços, para que este indique, através do pedido de liberação,

os possíveis fornecedores e respectivos preços a serem praticados, obedecida a ordem da

classificação Decreto N" 8.250/14;

2.,—'"AcHfâçãó" pèló/Tõrnècédõr .benefiaáHò'"^d^^ Re^spro de Preços,

observadas as cpndíções-iridépenidên^ dos quantitativos registrados em Ata^ desde que este
fornecimento não-prejudique as obrigações ántçHormente assumidas Decreto N?'8'250/14;

1= •. 3—Limitação àsaquisiçõe's;oüi^Gontratações adicionais nãopoderão exceder, por
."• ^ . •)). -v ^

órgão ou entidade, a 50%:(cmquenta por cento) (dos'quantitátivps^registrados naAta de Registro

de Preços. Decrcto;N®'-9;488/18;
'V' .

/•/-.

//Jj'
' I ' I < . 'íík Á-V.íí'! '- i

,. 4 —Obediênaa ao instrumento convocatório/ó'edital do PregãoPresencial N®

001/2020 - S^, em acordbvcom o art 3° dá:jLei|.nV8.rò6/93, bem como todos os outros
"7rí^

princípios des^tqs.%'5cntbs.%' >'fí
í-''V' :n; a A', i

AutqnzáçàbvpréviAdó orgào gesfef daAtá SRP pilaassinatura do Termo de
. \ A-'-- ' ".AÁ-AA* ^

Cooperação Téçnicáj que-será'suporte.p à>désão~de irmajfâlgímàs'Ou todas as^atas, enquanto

viger;

Em

• I

* f

rekção ao/àto de. cooperação. ou; çoláboração ^.adesão ao SRP,

mencionados pp'-Item 5, acima exposta,'bá necessidade/de termo .firnmdp/entre os órgãos
cooperados paía agestãò^e contrbièAdminisúrativo.dbsMramites referéntes às pretendidas Atas, por

isso recomendamos a assinatura conjunta de um instrumento congênere ao convênio de efeito

eficiente, o Termo de Cooperação Técnica.

Por todo o exposto,emitimos nossa opiniãono sentido de não haver empecilho

jurídico ou objeto do requerimento, inicialmente sem ônus ao autorizado.
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É, em síntese, o posicionamento desta Assessoria Jurídica, que se proceda a

contratação do fornecimento dentro do prazo de validade da Ata.

SãoJoão dos Patos/MA, 12 de janeirode 2021
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