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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^
0501008/2021, para exame, em caráter de urgência para fins de contratação na forma de Adesão à
Ata de Registro de Preços n9Õ2/202Í,-proveniente do Prégãò Presencial .n° 07/2021, realizado pela
Prefeitura Municipal de Barão'de Grajaú/MA, tendo por objeto a Contratação de empresa para
fornecimento de Gás Oxigênio, nos termos do parágrafo único, do artigo 38,'da Lei Federal ns
8.666/93 e suas alterações posteriores. Lei 10.520/2002 e Decreto n^ 7.892 e alterações
posteriores, que regulamenta o Sistema de Registro de Preços.

São João dos Patos/MA, 12 de févereirò de 2021.
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www.saojoaodospatos.ma.gov.br
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PARECER jurídico

INTERESSADO: Secretaria Municipal de Saúde de SãoJoão dos Patos.

Processo Administrativo n® 0501008/2021.

uoícef

ASSUNTO: AdesãOf-"CãJona" adíEistemá^dé^Ris^sBrô;^^^ Municipal de

BARÃO DE GRÃJAÚ/JSÍA.,

acerca da matéria,

-SR? da

Eoi encarninhadã''a;ésta Procuradoria, para análise .e.parecer ãcei

TERMO DE 'ADESÃO,-na''fórrn'a de\"Caronáv';.'ao Pre^ò/PrbscnGÍál;N° 007/2021

Municipalidade-de BARAO DE-GRAJAU/MA,Estado do Maranfiâò, com'objétò a Contratação
) ' ' * í ' \ . í J , Z- • !

de empresa pára o fornecimento de Gás Oagêhio," Sistéma|de Registro de Preços (SRP), que
... í":>I-• -tresultou na ATA^^DE ÍÊGJS^^ DE PREÇOS, de„n® 02/2021, .publlcado" nò, Diário Oficial

Eletrônico de Bárão/âè Gràjaú/lííÂ|há edição ANO-Vy n® 0223, de quinta^feira,'(iía'04 de fevereiro
U.• "" " ''

de 2021, páginas 07<e:08,'.simdò.<ie=int^esse"^ correspondendo a eventual aquisição,

sendo que foi èncamiidiadbofício spb^pÕ^ÍbiHdade^de'adesãp à'etripresa.primeira>colocada, onde

a mesma manifestou ititêrcsse,nà^contramçãò,télcòm^6;.obje0voi^ contratação pelos

preços registrados, noslimites, o quál-pàssamosíamos manifestar nostermos seguintes:

= V -f
•?

o SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP, é instrumento

colocado à disposição dá Administtaçào Públicà, através.da Lei Federal n .8.666/93 e Decreto

Federal n° 8.25Ò/14-e;alteraçôes posteriorés,'.constandò -como meio de.institúiçào as modalidades

lidtatórias 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 agilÍ2ar 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 agillza as contratações,

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

secundário a redução dõVplúme^dè^esfóqüêsTiêduzin^ dê péfdaT >

, '-Estas vantagens sãoevidentes, sendouma opçãolegalmente indiçadanos termos

do art. 15, n 4a Lei n°;^:66óZ93. •/' Z

-5: '; Em ;süá-é^^ possui elementós queuviabilizam.b'controle de sua

utilização, ficando à adtfíinistraçãOido mesmo dehtto de limites ,impostos.pela legislação. No caso
ViÁ' -í'r--•'•iV ,<•, • V- k N,\^: ' i

aplicado, a le^slaçâo-perrnitèta participação de,bútfo ór^o-da^Admirnstração c utilização, sem
; v' ' ".IV; '

riscos para o órgão da-Adrninistração principal, denttèbstes citadosíelêrrientOs podemos destacar:

•_»v:

"de Preços:^^ .documento^ vinculaüvo,: obrigacional,

|i í característica--de'compromisso parar futura'contratacao^ 'onde se registram os

/ - \,preços, \fornecedores,^orgaos .partiapantçs y-e-condições a serem praticadas,

" "cbnforme'.Ydispósiçõçs Ycontid^j. nq-';ins'trumeflto." convocatório e propostas
'apreseàtadãs;i'(Árt2°'ÍI;-Decreto"^N*'8;25p/14. ^ ^

A;/ ' Ôrgtó.^ —orgão ou enodadê da Administração Pública responsável

Y , pdá condução dó conjunto,de procedimeritos do certamepará-registro de preços

, e^ gefénciamento da Ata 'dè Registro de Preços dele^ decorrente; (Art. 2", UI;

"""""Decreto N" 8^250/14)."^ .

Órgão participante - órgão ouentidade que partidpa dos procedimentos iniciais

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

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

época oportuna, informando suas estimativas de iQg^ufflíT^equerem,
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posteriormente, ao órgão gerenciador, o uso da Ata de Registro de Preços.

(FERNANDES,Jorge U. Jacoby. Carona cm sistemade registro de preços. Site:

www.jorgeuiissesjacoby.com.br).

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 fpnuat-do órgão çartidpante, a-utilização da Ataide-Re^stro de Preços.

/ •' VÁítiS*'A Atá de,Re^stro.de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada
por qualquer Jór^o õu êntidàdè•da Ádmimsttaçãò-que não. tenha, participado do certame
lidtatório, me^átite-préviarconsulta' ap^ órgãoTgeiféndáâÓ, desde que^devidamente"'comprovada a
vantagem. •• •

i ^ '< ... i s •• •" 'c- 4 •

O tennp )"A'timimstração"/con^ río /art/ 8® acima dtado,

eforníaampla,'vejamos:interpretado de
f:

deve ser

"A nomia não dcfíne.se o«prêtenspmsuáno,jnão partiapante^ deve integrar a

mesma^esfera.de governo. Aintcrpretáçãq.Iiteral.poderia levar à negativa. É que
-hH

último é•foi ^empremdô..'o\termò .órgão óú.entidade ,da'Administração?e esse últii

.i.iconceltuadò restritivameríte.nò ihdsoíXI dò artA" daLein"8.666/93. Contudo,
- í '• "''•í ^- . numa:ii^^reMção" S!stemanca,.;Çpmo'adnynistraçâo-é órgão, da Administração

• *i:púbUca,iparecé"^ssívd àextéhsâodémdá esfera do governo.,Assim, um órgão
•.4^ ^municipal podérá'atendídos:;Ds demais°reqmsitos,'Scrvir.dcÀtia de Registro de

f Preços federal, óu vice-versa", ([orge Ulisses-Jacoby Fernandes, Sistema de
4, 'Rastro de Preçbs ePregão, Editora Fórum, 1: Eà, p.'389:) /

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

Munidpalidade seremutilizadas por outros órgãos ou entidade daAdrniriistração 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:

— h.
CNPJ: 06.089.668/0001-33 -Tele/fax: 3551-232®?24»''" ''̂ :'\7ÍA''°

E-mail: prefeituradesaojoaodospatos(gyah90.con(b&tariâ ' 5'2021
OAB/MA 15.79T



^=Sir

ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA

Avenida Getúlio Vargas, 135 - Centro. CEP 65665-000

www.saoioaodospatos.ma.gQv.br

AO

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.,—••AcèitaçãÓ'r;pèlò'"fornecedor llíenéfíaánò';^'A"ta^^'^^^ de Preços,

observadas as concfiçõeSj indepenáehtemeate dós quantitativos fegistrados,cm Ata^ desde que este
fornecimento nãO;préjudique as obrigações ánteiiorménte assumidas Decreto N° 8Ü250/14;

KJ'' • •j,''• , '' '•

?;'f; 3—Lirmtaçãoàs aquisiçõ '̂̂ uAÓnÍrafações acfiçió nãopoderão exceder, por
'^1' -' - '•

ór^o ou entidáde, a 5ü%/(cinquenta°por cento)tdós'quántitátivos^registr; ' * i •

de Preços. Decteto'N°'9.^488y(18; ^ A j--; ; ;',
^registrados na Ata de Registro

4AÕbediênaa ao instrumento convocatório, p^edital do PregãoPresencial N"

07/2021 —SR]?, realizado pela-Prefeitura Munid '̂ de^Baraoldé-^rajaú/MA; "em; acordo com o
art. 3® daLein°'8.666/93,'berii.còmo-todos òs outros princípios déscritos... r

AA—Autórização^préyiajlp órgão gestol: da Ata SRP pela;asrinatm do Termo de
Cooperação Técnica, que será süporté:para'á adesão^dè^urna^faígi^as ou todas as-atas, enquanto

S&í'.'-''-

(>': "Ém relação ao ato'de cooperação ou cojabofãção ,para .adesão ao SRP,

mencionados íhò'item 5, adma .expost^ há\ necessidade de termo fimiadò/entre os órgãos

cooperados para ã gestão e contfòleiàdministrárivo.dós tramites referentes às pretendidas Atas,por

isso recomendamos a assinatura conjimta de um instrumento congênere ao convênio de efdto

efidente, o Termo de Cooperação Técnica.

Por todo o exposto, emitimos nossa opinião no sentido de não haver empedlho

jurídico ou objeto do requerimento, inidalmente 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 fevereiro de 2021
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