
ESTADO DE MATO GROSSO

GOVERNO MUNICIPAL DE JACIARA
sEcRgTAfltA iruNtctpAL DE A0|VTNtSTBACAO E FTNANCAS

CONS'RU DOUMANOVANFIOFIA

MEMORANDO N." OO5/20I8
Jaciara-MT,08 de fevcreiro de 2018.

DE: Prcgoeiro e Equipe de APoio

PARA: ASSESSOIIIA JURIDICA

Senhor(a) Asscssor(a) Juridico(a),

llstamos encaminhando a Vossa Excel6ncia o Processo de

Adesao n" 003/2018, solicitado pela Secret6ria Municipal de Saride'

Ao cnseio. solicitamos os bons oficios dessa Assessona

Juridica, no sentido de emitir PARECLR JURIDICO a respeito da "Adesio ir Ata de

Registro rte Precos n" 0E3D0l?, originada pelo PI:Ci9 lr:so1cial 
para Rcgistro de

prJco" n' 036/i01? realizado pela Prefeitura Municipal de Salto Antonio do

Leste/MT" a respeito do referido proccsso

Sem mais, no aguardo de urn pareccr com urgdnci4

fazemos presente nossos agradecimentos e subscrevemo-nos'

NKNT]R
Pregociro
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ESTADO DE MATO GHOSSO

GOVERNO MUNICIPAL DE JACIARA
SECnITARiA MUNICIPAL DE A0tIIMSTnACAO E FINANeAS

CO STNUNDOIJMANOVAHSIOAIA

PARECER IURIDICO

PROCESSO ADMINISTRATM Ns 613/201B

ADESAO Ne 003/2018

t. oBlETo.

Cuida-se de Procedimento Administrativo instaurado pelo

Deoartamento de Licita9des com vistas A "Adeseo i Ata de Registro de Pregos ne

oA3 /2oL7, originada pelo Pregeo Eletroniqg parlt.Registro de Pregos ne

036/2077 realizado pela Prifeitura Muniiipal db Santo Antonio do Leste/MT'

para futura e eventual aquisigeo/confecAao de. material grafico' adesivos

coloridos, faixas em lonas coloridas destinadas a iiendei as necessidades das

secretarias municipais desta Prefeitura Municipal de Jaciara/MT"

Consta'ii'os .auids Oficios de'Autorizaqao .de Adesao atestando

que o fornecedor est6 de acordo em fornecer o item da Ata de Registro de Pregos bem

' desao al6m d€ orqamentos que comprovam a
como o orgio detentor autorlza a a

'extrato do processo que foi publicado em 04 de
vanl.ajosidade econ6mica da adeseo, 0

dezembro de 2017 e o Termo de Refer6ncia que justifica a necessldade da contratatao

dos scrviEos para alendiminto.de' todis as secretarias do Municipio de Jaciara'MT

E, para verificatao da legalidade e regularidade da adeseo a Ata

de Registro de Pregos, vieram os autos para essa assessoria iuridica'

Para realizar suas atividades, a administragao pfblica necessila

firmar contratos com terceiros com a linalidade de obter produtos e servigos Para

cvitar a escolha de forma impr6pria dcsses terceiros' a Constituigao Federal de 1988

diso6e em seu artigo 37, inciso XXI, que: "ressalvados os casos especificados na

legislagAo, as obras, servigos, compras e alienag6es serao contratados medlanre
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CO'ISTRUNDOUMA NOVAHISTORIA

processo de Licitateo piblica que assegure igualdade de condiE6es a todos

concorrenteS.".

Inserido nesse sistema este o procedimento do Sistema de

Registro de Pregos, forma de contratageo da Administraqao previsto no art 15 da Lei

8.666/93. Tal procedimento foi regulamentado, no ambito federal, por Decreto'

vigorando, atualmente, o Decreto nc 7.892 de 23 de Janeiro de 2013 que trata do

Sistema de Registro de Pregos,

Jorge Ulisses Jacoby Fernandes conceitua o Sistema de Registro

de Pregos como sendo

"um procedimento especiql de licitogdo que se efetivo por meio

de uma concorr'ncia ou pregdo sui generis' selecionando a

proposto mais vantaiosa, com observdncia do principio da

isonomia' para eventual e futura contrato1ao pela

Adninistraldo" (FERNANDES, 2006, p 31)'

Esse procedimento especial oferece condiEdes similares ds

praticadas no setor privado para compras, nio deixando de lado os preceitos

aplic6veis d Administragao Priblica, notadamente no que toca a realizaqao de licita9ao

lnfmeras sao as vantagens para a Administraqao Pfblica Ira

utilizageo do sistema dc registro de pregos, como a possibiiidade de fracionamento

das aquisiq6es, a padronizagao dos pregos, a redugAo de volume de estoques a

desnecessjdaclededotaqioorgamentiria,areduqaodosgastosesimplificaqao

adminislrativa, a rapidez na contratagao e otimizagao dos gastos pfblicos' atualidade

dos Pretos dcntre outras

O que se mostra primordial para "carona" em outro processo

licitat6rio 6 o dcver do 6rgao interessado em demonstrar a vantagem da adeseo sobre
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o sistema convencional, ou seia, a utilizagao do instituto do carona deve importar

numa vantagem superior a um novo processo Conforme o art 22 do Decreto

7.8g2/2013, al6m de demonstrar a vantagem, faz-se necessario a anu€ncia do 6rgeo

eerenciaclor:

"Art, 22. Desde que devidamente justificadq a vontagem' o ato de

regtstro ae pregos, durante suo vig'ncia, poderd ser utilizada por

qualquer 6rgdo ou entidade do administragAo ptblicq federal que

ndo tenha participado do certame licitotdrio' mediante onuencia

do 6rgdo gerenciador"

Como se observa da conjugagao do Decreto Federal' as

exigoncias para que a adeseo a ata de registro de pregos transcorra de forma legal'

podem ser sintetizadas da seguinte forma:

al lnteresse do 6rgao neo participalte [carona) em utilizar Ata

de Registro de Prego realizada por outra entidade;

b) Avaliagao interna do 6rgeo nao participante [carona] de que

os pretos e condigoes do SRP sao efetivamente vantajosos'

justificando sua conduta

cJ Consulta pr6via e concordancia do 6rgao realizador da nta dc

Registro de Pre9os.

d) concordancia do fornecedor da conhataqao pretendida pelo

carona, desde que nio prejudique os compromissos

antefi ormente assumidos
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GOVERNO MUNICIPAL DE JACIARA
SECRETARIA IVUNICIPAL DE AO[,IINISTFACAO E FINANCAS

CONSINUNOO UMA NOVA IIISTOAIA

e) Devem ser mantidas as mesmas condig6es do registro, bem

como deve ser limitada a quantidade a cem por cento dos

quantitativos registrados na Ata.

quando

No preserite caso, verifica-se que a utilizaqao do instrumento

contratual 6 facultativa, conforme preconiza o artigo 6?. da'Lei nq 8 666/93' podendo

ser substituido pela nota de empenho'

II. CONCLUSAO

aspectos t6crlicos e

administrativo oPIN0

pre9o,

Jaciara,0S fevereiro de 2018.

MARIA AILI
OAB T L7 ,719-8
Ma cula ne 8639

Advogada do MuniciPio de Jaciara
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