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PARECER DA ASSESSORIA JURIDICA

PROCESSO DE TERMO DE ADESAOA ATA DE RP N° 001 - 2021

EMENTA: Adesao A Ata De Registro de Pregos,

oriundo do Pregao Eletrdnico n° 001/2021 do
Fundo Municipal de Educagao de Alianga/TO,

que visa a Aquisigao de equipamentos de
informatica (notebooks) para atender a
demanda das unldades escolares
pertencentes ao Sistema Municipal de
Educagao, com vigencia de 12(doze) meses,

para aderir a empresa. Legalidade.

I - Relatorio:

Trata-se de questao submetida a esta Assessoria Juridica pelo Fundo Municipal de

Educagao de Sao Valerio, que solicita parecer sobre a possibilidade de adesao a ata de registro

de prego de n° 001/2021, decorrente do pregao n° 001/2021, realizado pelo Fundo Municipal de

Educagao de Alianga/TO, cujo objeto e a Aquisigao de equipamentos de informatica

(notebooks) para atender a demanda das unidades escolares pertencentes ao Sistema Municipal

de Educagao.

Em sua justificative, caracteriza o objeto proposto, apresenta uma tabela de quantitative e

prego dos itens da ata que pretende aderir, afirmando que foram feitas pesquisas de pregos para

Aquisigao de notebook e os valores coletados encontram-se acima do valor registrado na ata de

registro de prego n° 001/2021, razao pela qual entende ser mais vantajoso para a Administragao

Publica aderir a ata.

Consta, ainda, dos autos o pedido de verificagdo de adequagao orgamentaria e de

existencia de soldo financeiro. Em manifestagao o setor de contabilidade informa da existencia

de dotagao orgamentaria suficiente para suportar as despesas pela aquisigao dos bens. Diante

de tal informagao, o ordenador de despesas do FME autorizou a despesas e determinou a as

tratativas para adesao da ata de registro de prego.

Consta, ainda, manifestagao da empresa DISTRIBUIDORA CERQUEIRA LTDA EPP e nome

Fantasia (CERQUEIRA), Av. Maranhao entre 8 e 9 n. 2137, CEP 77410-020, telefone (63) 3312-5977,

Gurupi-TO, inscrita no CNPJ sob o n° 02.247.880/0001-20, Inscrigao Estadual n° 29.014.885-5, neste

ato representado pelo SAULO R. CERQUEIRA, portador da Carteira de Identidade n° 400.447 SSP-
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TO, inscrito no CPF n° 936.473.871-34, Brasileira, casado, comerciante, residente e domiciliado Rua
80 a n° 79 - setor nova fronteira. telefone (63) 9.9208-0327, concordando em fomecer os
equipamentos e autorizagao do orgao gerenciador, no caso, o Fundo Municipal de Educagao de

Sao Valerio.

Eis o breve relatorio.

II - Objeto de analise:

De inicio, cumpre registrar que o exame realizado neste parecer se restringe aos aspectos
juridicos acerca da possibilidade ou nao de se efetuar a adesao da ata de registro de pregos

pretendida, estando excluidos quaisquer pontos de carater tecnico, economico e/ou
discricionario, cuja avaliagao nao compete a esta Assessoria.

Ressalte-se, ainda, que a analise em comento toma por base os documentos constantes
dos autos concernentes ao processo licitatorio cuja ata se pretende aderir, haja vista a presungao

de veracidade e legitimidade das informagoes e documentos da administragao publica.

Esse esclarecimento e necessario porque o parecer juridico, conforme orientagao da

melhor doutrinaria e da jurisprudence, e ato de natureza meramente opinativa ndo vinculante,

cabendo ao gestor tomar a decisao que Ihe parecer mais oportuna e conveniente.

Ill- Analise Jundica

A premissa elementar adotada pelo ordenamento juridico patrio, no que concerne a

contratagao pela Administragao Publica, e de que todas as aquisigoes de bens ou contratagao

de servigos com terceiros levadas a efeito pelo ente Publico, serao necessariamente precedidas

de licitagao, de modo a identificar e escolher a proposta mais vantajosa para a Administragao

Publica.
Dessa feita, a licitagao, por forga de dispositivos constitucionais (XXI, art. 37, CF/88) e

infraconstitucional (art. 2° da Lei n° 8.666/93), e regra para a Administragao Publica que, ao

necessitar adquirir produtos ou executor algum tipo de servigo, deve abrir um processo de

licitagao para escolher seus fomecedores ou prestadores de servigos, devendo fazer, sempre, a

opgao pela proposta mais vantajosa ao atendimento do interesse publico diretamente envolvido,

colocando em condigoes de igualdade as empresas que do certame queiram participar.
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A modalidade de licitagao escolhida foi o pregao (Lei n° 10.520/02), para fins de Registro

de Pregos, conforme previsto no o art. 15, II da Lei n° 8.666/93, regulamentado pelo Decreto

Federal n° 7.892/2013.

O Sistema de Registro de Prego - SRP, consiste em urn procedimento auxiliar previsto no

dispositivo legal antes mencionado e tem por objetivo facilitar a atuagao da Administragao

Publica nas contratagoes ou aquisigoes de bens de forma gradual ou parcelada, conservando as

condigoes de igualdade de oportunidade daqueles que do certame queiram participar.

De outro modo, pode se dizer que o SRP e o conjunto de procedimento para registro

formal de pregos relativos a prestagdo de servigos e aquisigao de bens, para contratagoes

futuras. Apos efetuar os procedimentos do SRP, e assinada uma Ata de Registro de Prego - ARP,

que conceme em um documento de compromisso para contratagao futura, em que se registram

os pregos, fornecedores, orgaos participantes e condigoes a serem praticadas.

Assim, tem se como razoavel sustentar que o sistema registro de pregos nao e um instituto

proprio da contratagao, mas sim uma tecnica empregada no planejamento com a finalidade de

proporcionar uma relagao contratual mais eficiente para a Administragao, considerando que a

licitagao em que se utiliza a tecnica do registro de pregos e exatamente igual as demais

modalidades, diferenciando-se apenas na forma de aquisigao ou da prestagao dos servigos que

fica condicionada pela efetiva demanda.

Com o proposito de regulamentar o § 3° do artigo 15 da Lei 8.666/93, foi editado o Decreto

n° 3.931/01, revogado posteriormente pelo Decreto n°. 7.892, de 23 de janeiro de 2013,

regulamentou o Sistema de Registro de Pregos, e instituiu a possibilidade de ser aproveitada a

proposta mais vantajosa de uma licitagao realizada por outros orgaos e/ou entidades.

Tal procedimento difundiu-se, na doutrina juridica, sob a denominagao de "carona" que

pode ser traduzido em linguagem coloquial como uma ideia de aproveitar o percurso que

alguem esta desenvolvendo para concluir o proprio trajeto, com redugao de tempo e de custos,

evitando-se o dispendioso e demorado processo de licitagao, propiciando maior eficiencia na

prestagao dos servigos publicos.

Desse modo, considerando-se o principio constitucional da economicidade e da

eficiencia, entende-se que e juridicamente possivel e mesmo aconselhavel, com as devidas
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cautelas, dproveitdr umd propostd mdis vdntdjosd conquistddd por outro ente dd Federagao,

como no coso indicodo e justificodo.

Cumpre observor que o Decreto de n° 7.892, de 23 de joneiro de 2013, preve o

possibilidode de que umo Ato de Registro de Pregos sejo utilizodo por outros entes, moximizondo o

esforgo dos unidodes odministrotivos que implontorom o Sistemo de Registro de Pregos, entoo
vejomos o que prescreve o ort. 22 do referido Decreto:

Art. 22. Desde que devidomente justificodo o

vontogem, o oto de registro de pregos, duronte suo

vigencio, poderd ser utilizodo por qualquer orgao ou

entidade da administragao publico federal que nao

tenha participado do certame licitatorio, mediante

anuencia do orgao gerenciador.
§ l° Os orgaos e entidades que nao participaram do

registro de pregos, quando desejarem fazer uso da ata

de registro de pregos, deverao consultar o orgao

gerenciador da ata para manifestagdo sobre a

possibilidade de adesao.

Como se ve, e possivel a aquisigao de produtos ou prestagao de servigos por meio de

adesao a ata de registro de prego decorrente de licitagao realizada por outro ente publico,

sendo necessario apenas a anuencia do orgao gerenciador.

Cumpre destacar que os fundamentos de logica que sustentam a validade do Sistema de

Registro de Pregos e consequentemente o sistema de adesao a ata de registro de pregos,

comumente denominado de "carona”, segundo ensinamento de Jorge Ulisses Jacoby Fernandes,

consistem na desnecessidade de repetigao de um processo oneroso, lento e desgastante quando

jd se tern registro de uma proposta mais vantajosa para a aquisigao de bens ou prestagao de

servigos de que se necessita.

Alem disso, quando o carona adere uma determinada Ata de Registro de Pregos, em

vigor, normalmente jd tern do orgao gerenciador - orgao que realizou a licitagao para o Sistema

de Registro de Pregos - informagoes adequadas sobre o desempenho do contratado na

execugao do ajuste, reduzindo o risco de uma prestagao de servigos deficiente ou inadequada.
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Na presente situagao. observa-se que o Fundo Municipal de Educagao de Sao Valerio
consulta a possibilidade de adesao a ata de registro de prego de n° 001/2021 e manifesto
interesse na Aquisigao de equipamentos de informatica (notebooks) para atender a demanda
das unidades escolares pertencentes ao Sistema Municipal de Educagao.

Em resposta ao offcio, o Fundo Municipal de Educagao de Alianga/TO, encaminha sua
autorizagao/concordancia, manifestando, ao final, pela concordance com a adesdo da ata
pretendida.

Deste modo, observe que os procedimentos legais foram adequadamente adotados,
nada impede a adesdo da ata de registro de prego em questao.

IV- Conclusao

Diante do exposto, entende-se como adequado os procedimentos administrativos
adotados para a adesdo da ata de registro de prego de n° 001/2021, decorrente de licitagao na
modalidade Pregao Eletronico SRP n° 001/2021, realizada pelo Fundo Municipal de Educagao de
Alianga/TO, pois, condizente com os preceitos legais estabelecidos pelo disposto art. 15, § 3° da
Lei n° 8.666/93, e Decreto n° 7.892, de 23 de janeiro de 2013, desse modo esta Assessoria manifesto
pela possibilidade iurfdica de adesao da ata . deixando registrado a avaliagao da convenience e
oportunidade e de competence exclusiva da gestora municipal, que deve ponderar sobre a
vantajosidade ou nao da pretendida adesao.

£ o parecer.

16 dias do mes de Dezembro de 2021.

Diogo Sousa Naves- Adv
OAB-MG 110.977
Assessor Jundlco
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