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GOVERNO MUNICIPAL DE JACIARA
SECR€TANIA MUNICIPALOE AOIVIMSTNACAO EFINANCAS

CONSTNUNOO UMA NOVA HISTOFiA

PARECER JURIDICO

PROCESSO ADMINISTMTM N' 487l2018

ADESAO Ns 002/2018

I. OBIETO.

Cuida-se de Procedimento Administrativo instaurado pelo

Departamento de Licitagdes com vistas A "Adeseo e Ata de Registro de Pregos na

730/2oL7, originada pelo Preg5o EleFdntco para Registro de Pregos ne

ot8l2o1r6 realizado pelo 9s EATALHAO DE ENCENHARTA DE CONSTRUEAO -

BATALHAO GENERAL COUTO MAGALHAES", pafa aquisitao de uma Pe carregadeiE

para atendimerlto da Secretaria Municipal de tnfraestrutura do Municipio de laciala-

MT.

Consta dos autos Oficios de Autorizagao de Adesao atestando

que o fornecedor esti de acordo em fornecer o item da 4ta de Registro de Pregos bem

como o 6rgio detentor autoriza a 'adeiaq at6m'de o-rgamentOs que comprovam a

vantajosidade economica da adesio, o extrage {o'pr&esio que.foi publicado em 1B de

;;;; *;; o desenvolvimento ,"gul", d", arividades da secr

Infraestrutura de Jaciara-MT

E, para verificagao da legalidade e regula dade da ades5o a Ata

de ReBistro de Pregos' vieram os autos para essa assessoria juridica

Para realizar suas arividades, a administragao piblica necessita

firmar contratos com terceiros com a finalidadc de obter produtos e servitos Para

evitar a escolha de forma imp16pria desses terceiros, a Constituigeo Federal de 19BB

dispde em scu artigo 37, inciso XXI, que: "ressalvados os casos especificados na

legislagao, as obras, servigos, compras e alienag6es serao contratados medianLe
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processo de licitagdo piblica que assegure igualdade de condig6es a todos os

concoIIentes.".

Inserido nesse sistema este o procedimento do Sistema de

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

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

vigorando, atualmente, o Decreto nq 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 Preqos como sendo

"um procedimento especial de licitugao que se efetivo por neio

ile uma concorrqncio ou pregdo sui generis' selecionanclo a

proposta mais vantaioso, com observAncia do principio da

isonomlo, para eventuql e futura contrqto|do pelo

Administra1\o" (FERNANDES, 2006' p 31)'

Esse procedimento especial oferece condig6es similares 
'ls

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

aplicaveis d Administragao Pfblica, notadamente no que toca a realizaqao de licitacao'

Infmeras sao as vantagens para a Administragao Piblica lra

utilizacao do sistema de registro de pregos, como a possibilidade de ftacionamento

das aqujsig6es, a padronizaqao dos pregos, a reduqdo de volume de estoqLles a

desnecessidade de dotaqeo orEamentAria, a redugio dos gastos e simplificaqao

administrativa, a rapiclez na conrataqao e otimizaqao dos Sastos ptblicos' atualidade

dos pregos dentre outras.

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

licitat6rio 6 o dever do 6rgao interessado em demonstrar a vantagem da adesSo sobre
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o sistema convencional, ou seia a utilizaqao do instituto do carona deve importar

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

7.8g2/20L3, al6m de demonstrar a vantagem, faz-se necesserio a anuencia do 6rgao

gerenciador:

"Art. 22. Desde que devidamente justifrcadq q vantagem, a ata de

reglsto ae preros) durante suq vigenciq, poderd ser utilizada por

qualquer 619do ou entidade dq administragdo priblico federol que

ndo tenha participado do certame licitat1rio, mediante onuancia

do 6rgdo gerenciador",

Como se observa da conjugagao do Decreto Fedeml' as

exigoncias para que a adesao a ata de registro de pregos transcona de forma legal'

podem ser sintetizadas da seguinte forma:

a) Interesse do 6rgao nao participante (carona) em utilizar Ata

de Registro de Prego realizada por outra entidade;

b) Avaliatao intema do 6rgao neo participante (carona) de que

os preEos e condiqoes do SRP seo efetivamente vantajosos,

justificando sua conduta.

c) Consulta pr6vla e concordarlcia do 6rgao realizador da Ata dc

Registro de Pregos

d] Concordancia do fornecedor da contrataqao pretendida pelo

carona, desde que nao preiudique os compromissos

anteriormente asSumidos.
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eJ Devem ser mantidas as mesmas condig6es do registro, bem

como cleve ser limitada a quantidade a cem por cento dos

quantitativos registrados rla Ata

Analisando os documentos colacionados ao presente

procedimento, verifica-se o ateldimento a todas as exigoncias acima elencadas' razeo

pela qual neo existe 6bice legal a imPedir a 'carona' a p.ta de registro de pre9os

Quanto is celtid6es nigativas, deverio ser verificadas quando

do instrumento

contratual 6 facultahva, conforme.preconiza o artiio 62 da Lei i4 8 666/93' podendo

ser substituido pela nota de empenho.

Matricula ne 8639
Advogada do Municlpio de faciara
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