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INTERESSADO: Secretaria Municipal de Administração de São João dos Patos.

Processo Administrativo n" 1012018/2021.

ASSUNTO: Adesão-à~Ata°de?Registro de Preços?n°í 12/202T^Teâli2ado^pela Prefeitura Municipal
" y * ^ r V

de Vitória do Mearim - MA. ' . '

i Foi encaminhada-a esta Assessoriaj -paia-análisè -Cíparecer^ acerca da matéria,

TERMO DEiADESÃÒj.^à atavde Registro ,defPreços'n°\12/202T''SkP, da.Municipalidade de
Vitoria do Mearim, Estado ?doí;Maranhão, com^objeto a contratação;"de.pessoa jurídica para

execução dos serviços, de manutenção preventivaieícorretiva da iluminação públic^ com mão de

obra, ferramentas e equipamentos especidÍ2ados,';de acordqfcómíos^critérios/básicos e normas

técnicas, que resultou na .ATA DE^^REGISTRO DE PREÇOSj de n® 012/2021, datada de 01 de

junho de2021^ resultante{do PREGÃO ELETRÔNICO PE N? 012/2021SRPv Sistema Registro

de Preços (SRP), tipoMenòriPreço Global,'sendo de.mTéressé'do sõlicitante;; correspondendo a

eventual aquisição, sendo que Tói'encami^ado;ofíciqtSob^aípossibílidade'de: adesão à empresa

primeira colocada ENÈTECH INSTAMÇÕEk ELÉTRICAS EMU, inscrita no CNPJ n°
19.270.824/0001:-00á', onde a^mesraa manifestou--interesse nà contrataçãoi:e;com o objetivo de

agilizar a contratação pelos'preçosire^strados,.nosEmites, o qual-passamos-a nos;manifestar nos

termos seguintes: ' ^

^ko.SISTEMA^:DE..REGISTRO'DE PREÇOSAi^SRP; é um instrumento
colocado à disposição da Administração Pública, através da Lei Federal n 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 agilizaro atuar da Administração

Publica, 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

secimdário a redução do volume de estoques reduzindo os riscos de perda.

Estas vantagens são-evidentes^ sendo utnã o"pçãòTègalméntè indicada nos termos

do art. 15,11 da Ui n" 8.666/93.

/ Em'sua esfrutura, o SI^> possui-elèmentos :que viabÍlizani :o.;controle de sua

utilização, ficando a administração do mesmo dentro deílimites.impostosípela legislação. No caso

aplicado, a legislação permite/a parficipaçãoMej^outro iórgão. da-Adn^stração e .utilização, sem

riscos para o órgão da Administração"principal, dentre estes,citados-elementos.podemos destacar:

Ata de" Registro de Preços - documento'ivinculativo, obrigacional, com

característica de compromisso/para^,futuraí contratação,>onde.se registram os

'preçosf ^fornecedores, ór^0S í>participantes|̂ e/ condições a -serem praticadas,

conformerdisposições^- contidas:,no ' mstrumentou,convocatório e propostas

-:apresentadas; ;(Art 2®'n; Decreto N?'8.250/14 ' ' -

" '' ' •- ',: •' •
/Órgão Gerenciador -"órg^o-ou entídade.da Administração Pública responsável

vi -pekícondução do conjunto de procedimentos'do cettome para registro de preços

' e/gerenciamento-.da Ata-^deyRegistro^^dè- Preços/dele/,decorrente; (Art. 2®, III;

•Decreto N°'8.250/14). ^ .

í I '' i'

. li'' . :4 ' .

ÓrgãOíparticipante ór^o^ouientidade que participados procedimentos inidais
i do:SRP,e íntegra a Ata de RegistxoderPreços. -(Art.^;2%IV; DecretoN** 8.250/14).

Órgão não Participantes (Caronas) —são aqueles que, não tendo participado na
época oportuna, informando suas estimativas de consumo requerem,

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.jorgeulissesjacoby.com.br).
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Venfica-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 Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada

por qualquer órgão ou entidade da Administração que não tenha participado do certame

licitatódo, mediante prévia consulta ao órgão gerenciado, desde que devidamente comprovada a

vantagem." ^ ^ ^ =
)i • • ii • • f., «I ..,1

'O termo "Administração", consoante no art 8*" acima'citado, deve ser

interpretado de forma ampla,vejamos: ^

. v "A honua não^define se p^pretensb usuário, não pàrticipahte,' deve integrar a
.-í ; ;í; mesmaves£era'de governo. Ãínterpretaçao literalpodena levar á negativa. É que

\ vfoi!empregado o termo órgão^ou entidade-da Administração,e esse último é
f - - T .. ri. fÇi "i .. i 7V>- •«jc- "sí-.- -i. .-,i_ í.í.cí- ... 13 " s," •

Ãí;V conceilmdorestritivaniehtenoinciso XIrio art. 6?da^Ijein" 8.666/93. Contudo,

numa interpretação sistemática, como.administração>é.ór^o,da Administração

- publicai parece.possível.à extensão aléni'daíésfera-do governo."Assirn, umórg^o

rv - municipal poderá atendidosí.os'̂ demais requisitos, servir.de Ata de Registro de

Preços^federal, ou Tvice-versa'-i(Jorge.âUlisses Jacoby.Fernandes, Sistema de

Registro de Preços ePreg^OiíEditdra Fórum,1. Edi^ p;r389.). - n

Assim, nada impede a utihzação de Atastde Registro de Preços daquela

Municipalidade serem utiiizadas ppr outros órgâos^ouxntidade da Administração públicadiretaou

indireta, mesmomão '̂tendo este participado efetivamente do .procedimento líàtatório originário.

Para tanto, basta que.-sé.comprove a vantagem^para a,Administi:ação;>e-sejam observados os

requisitos mínimos';de cunho proçessoj abaixo descritos:

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;
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2 - Aceitação pelo fomecedoc beneficiário da Ata de Registro de Preços,

observadasas condições, independentemente dos quantitativos registrados em Ata, desde que este

fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas Decreto N° 8.250/14;

3 —Limitação às aquisições ou contrataçõesadicionais não poderão exceder,por

órgão ou entidade, a 50% (cinqüenta por cento) dos quantitativos registrados na Ata de Registro

de Preços. Decreto N° 9.488/18;
•- ' • V •; i.".'., . ••••• í-". : '

• • 1.1 .1 I. . • 1 i; ;• , • •• . |1- • . ,1 • •

í-4_ Obediência ao instrumentosconvocatórioV o editalídovPfegão Eletrônico

N® 012/2021 - SRP, realizadospela -Prefeitura Municipal de,Vitória do?^Meatim'/MA, em acordo

como art. 3°daLern® 8i666/93/bem'Como.todos;os outros_;princípiossdesctitos./^5

í 5 -rAutonzaçâo.iprévia do órgãogestordãAta SRPpelaassinatura do Termo de

Cooperação Técnica, que será-suporte paraa adésãoí deumajialgumas ouTodas asiatas, enquanto

viger; = . . ' , ^ ^

relação fao ato de cooperação .qu=xplaboraçãbí.para-^adesâ ao SRP,

mencionados no? ;item/5,%!aGÍma';exposta,"há.necessidade- destérmoíífirmado entre os órgãos
/ ' ^ 'r ' ^ \ \ . A , '

cooperados p^a-agestão efcontrole ádministrativoidosàtrairútes.referehtes-àsipretendidas Atas, por
' / ' r ^

isso recomendamos a-assinatura conjunta'de ^um^instoí[nento congênere*:áo convênio de efeito

eficiente, o Termo de Cooperação Técnica.. '-1, ' "C-- • ' „

Por todop e^^osto, emitimos nossa opinião no sentido denão"haver empecilho

jurídico ou objeto'do requeriméhtOj inicialmente sem-ônuáao autorizado. ' '
• <.v ' I . ••".'.S'.' . •••••liV . 1, I,..:...'

^E,^ em-síntese,^© posicion^entotdesta Assessoria jurídica; que se proceda a

contratação do>fomecimento dentro'do prazo de validade da Ata.^ =.-r'

SãoJoão dos Patos/MA,23dede2emhiDde2021.

DANILO DFXÀRVALH® MADEIRA

A

Advogadõ - OAB/MA 15.793
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