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MUNICÍPIO DE VIANA 
ESTADO DO MARANHÃO 

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 
Praça Ozimo de Carvalho, 141, Centro 

CNPJ 06.439.988/0001-76 

PROCESSC N"-4 -71 a07,  
FOLHA:  '511 .'472  	 

Processo Administrativo n 2  139/2021. 

Pregão Eletrônico n 2  019/2021. 

Interessada: Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer. 

Objeto: Contratação de Pessoa Jurídica para futuro e eventual fornecimento de Equipamentos e Materiais 

Permanente. 

EMENTA 
DIREITO ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. SISTEMA DE 

REGISTRO DE PREÇOS. ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE 
PREÇOS. PREGÃO ELETRÔNICO. CONTRATAÇÃO DE 
PESSOA JURÍDICA PARA FUTURO E EVENTUAL 
FORNECIMENTO DE MATERIAIS PREMANENTES - 
EQUIPAMENTOS, VISANDO ATENDER ÀS 
NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. 

Cuida-se de pedido de análise jurídica acerca da legalidade da adesão à Ata de Registro 
de Preços oriunda do Pregão Eletrônico n 2  019/2021-SRP, com critério de julgamento menor preço por 
item, contido no Processo Administrativo n 2  139/2021, objetivando a contratação de pessoa jurídica para 

futura e eventuais aquisições de materiais permanentes - equipamentos visando atender às demandas da 

Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, vinculada à estrutura administrativa do 

município de Viana. 

Inicialmente cumpre registrar que a manifestação desta Procuradoria Geral do Município 
cinge-se à análise jurídica acerca dos aspectos legais da contratação, nos precisos termos do artigo 15, 
inciso II, da Lei Federal n 2  8.666, de 21 de junho de 1993 e do Decreto Federal n 9  7.892, de 23 de janeiro 

de 2013, que regulamentou o referido artigo, excluindo-se, portanto, a análise dos aspectos técnicos da 

adesão, cuja missão incumbe à Comissão Permanente de Licitação, através de seu pregoeiro, cujo 
profissional é o responsável por municiar-se de conhecimentos técnicos específicos que serão 
imprescindíveis na construção de um instrumento de contratação que venha a ser efetivamente mais 

vantajoso para a Administração. 

Realmente, presumimos que as especificações técnicas contidas nos diversos 
documentos que compõem o presente processo administrativo, sobretudo no que diz respeito à precisa 
definição e detalhamento do objeto da contratação, suas características, requisitos e avaliação do preço 
estimado, dentre inúmeros outros, tenham sido regularmente determinados pelo setor competente do 

órgão, com base em parâmetros técnicos objetivos para o alcance do melhor interessa público. 

Por outro lado, não é atribuição do órgão de assessoramento jurídico e rcer qualquer 

espécie de auditoria ou mesmo substituir o órgão de controle interno na sua atribuição de ornecer aos 
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gestores informações visando salvaguardar a operatividade e a higidez dos atos administrativos, 

sobretudo, nos seus aspectos técnicos, seja mediante o controle preventivo ou mesmo através do 
controle sucessivo, embora o olhar do assessorannento jurídico não deixe de ser uma singela contribuição 

na correção dos atos administrativos a este importante órgão de fiscalização interna da gestão. 

Por fim, cumpre anotar que as opiniões aqui emitidas, sobretudo, aquelas que possuam 

caráter de sugestões não possuem efeitos vinculativo, podendo a autoridade prolatora do ato 

administrativo, dentro de sua margem de discricionariedade ou mesmo havendo vinculação ao ato, 

avaliar, acatar ou não tais sugestões. 

Feitas tais considerações, cumpre anotar apenas para registro que os autos do 

procedimento administrativo estão instruídos com o Memorando n 2  014/2021-SEMED, subscrito pela 

Secretária Adjunta de Ensino justificando a necessidade da contratação, estabelecendo os quantitativos, 

descrevendo detalhadamente os equipamentos, requerendo, ao final, a cotação dos preços. 

Adiante é possível verificar que os preços foram cotados junto a banco de preços com 

valores dos itens solicitados, dando conotação do preço de mercado, juntamente com o termo de 

referência e informações do Superintendente de Controle Contábil e Financeiro acusando a existência de 

dotações na Lei Orçamentária Anual — LOA, para a aquisição dos equipamentos, a declaração de 

adequação orçamentária e financeira e a autorização Secretária Municipal de Educação, Cultura, Esporte 

e Lazer, em seguida a autuação do processo, a intenção de modalidade, o pedido de autorização para a 

adesão à ata, o Ofício n 2  201/2021-SEMAD, autorizando a adesão à ata e demais documentos do Processo 

Administrativo n 2  036/2021, dentre outros. 

Registrados os documentos existentes nos autos, importa agora anotar que este trata-se 
de processo licitatório, tipo carona, na modalidade pregão eletrônico, oriundo do município de Zé Doca 

para aquisição de material permanente — equipamentos para atender à demandada Secretaria Municipal 

de Educação, Cultura, Esporte e Lazer. 

Verifica-se que informada da existência da Ata de Registro de Preços n 9  002.036/2021, 

elaborada no Pregão Eletrônico — SRP n 2  019/2021g, a nossa gestora resolveu aderir à mesma na 
qualidade de carona. Com  efeito, cumpre assinalar que o Sistema de Registro de Preços se encontra 

disciplinado no artigo 15, inciso II e § § 1 2  a 6 2 , da Lei federal n 2  8.666, de 21 de junho de 1993, conforme 
se observa do dispositivo legal suso mencionado in verbis: 

"Art. 15. As compras, sempre que possível, deverão: 

I — omissis; 

II — ser processada através de sistema de registro de preços; 

§ 12 . O registro de preços será precedido de mpla pesquisa de 

mercado. 

§ 22 . Os preços registrados serão publicados trimes almente para 

orientação da Administração, na imprensa oficial 
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§ 3 9 • O sistema de registro de preços será regulamentado por 

decreto, atendidas as peculiaridades regionais, observadas as 

seguintes condições: 

I - seleção feira mediante concorrência; 

II - estipulação prévia do sistema de controle e atualização dos 

preços registrados; 

III - validade do registro não superior a um ano. 

§ 42 . A existência de preços registrados não obriga a Administração 

a firmar as contratações que deles poderão advir, ficando-lhe 

facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação 

relativa às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do registro 

preferência em igualdade de condições. 

§ 5 9• O sistema de controle originado no quadro geral de preços, 

quando possível, deverá ser informatizado. 

§ 62 . Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar preço 

constante do quadro geral em razão de incompatibilidade desse 

com o preço vigente no mercado." 

Por outro lado, o artigo 11, da Lei Federal n 2  10.520, de 2002, estabelece in litteris: 

"Art. 11. As compras e contratações de bens e serviços comuns, no 

âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, 

quando efetuadas pelo sistema de registro de preços previsto no 

art. 15, da Lei n 2  8.666, de 21 de junho de 1993, poderão adotar a 

modalidade de pregão, conforme regulamento específico." 

A partir do comando contido no artigo 15, da Lei Federal n 2  8.666, de 21 de junho de 1993, 
foi necessário regulamentar o sistema de registro de preços, sendo a posteriori editado do Decreto 
Federal n2  7.892, de 23 de janeiro de 2013, estabelecendo inúmeros requisitos para a adesão por outro 

ente da Administração não participante da licitação, dentre outros, aquele contido no artigo 3 2 , do 

decreto federal supramencionado, cujo dispositivo legal passamos a transcrevê-lo verbum ad verbum: 

"Art. 3 2 • O Sistema de Registro de Preços poderá ser adotado nas 

seguintes hipóteses: 

I - quando, pelas características do bem ou serviço, houver 

necessidade de contratações frequentes; 

II - quando for conveniente a aquisição de bens com previsão de 

entregas parceladas ou contratação de serviços remunerados por 

unidade de medida ou em regime de tarefa; 

III - quando for conveniente a aquisição de bens ou a contratação 

de serviços para atendimento a mais de um órgão ou entidade, ou 

a programas de governo, ou 

IV - quando, pela natureza do objeto, não for possível definir 

previamente o quantitativo a ser demandado pelOdministração." 
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Em outro aspecto, no artigo 15 do mesmo diploma legal, é possível observar que o 

legislador ordinário teve a preocupação de estabelecer obrigações que devem ser adotadas pelo órgão 
gerenciador, conforme se observa do texto legal a seguir transcrito in verbis: 

"Art. 5 2 • Caberá ao órgão gerenciador a prática de todos os atos de 

controle e administração do Sistema de Registro de Preços, e ainda 

o seguinte: 

I — registrar sua intenção de registro de preços no Portal de 

Compras do Governo Federal; 

II — consolidar informações relativas à estimativa individual e total 

de consumo promovendo a adequação dos respectivos termos de 

referência ou projetos básicos encaminhados para atender aos 

requisitos de padronização e racionalização; 

III — promover atos necessários à instrução processual para a 

realização de procedimento licitatório; 

IV — realizar pesquisa de mercado para identificação do valor 

estimado da licitação e, consolidar os dados das pesquisas de 

mercado realizadas pelos órgãos e entidades participantes, 

inclusive nas hipóteses previstas nos §§ 2 2  e 32  do art. 62  deste 

Decreto; (Redação dada pelo Decreto n 2  8.250, de 2014) 

V — confirmar junto aos órgãos participantes a sua concordância 

com o objeto a ser licitado, inclusive quanto aos quantitativos e 

termo de referência ou projeto básico;" 

Referenciando, ainda, o Decreto n 2  7.892/2013, a primeira condição a ser atendida será 
aquela que obriga que a ata a qual se pretende aderir tenha reservado quantitativo do objeto a ser 
adquirido por órgãos não participantes. Com  efeito, essa condição, prevista no artigo 9 2 , inciso III, do 
Decreto n 2  7.892/2013, foi objeto de deliberação do órgão Pleno do Tribunal de Contas da União — TCU, 
que ao discorrer sobre este dispositivo legal assim se manifestou in litteris: 

"a falta de estimativa prévia, no edital, das quantidades a serem 

adquiridas por não participante impede a adesão desses entes a 

atas de registro de preços conformadas após o início da vigência do 

novo Decreto 7.892/2013." (In TCU, Acórdão n 9  855/2013, 
Plenário, Rel. Min. José Jorge, 10.04.2013). 

A outra condição a ser observada, consiste em obter a anuência do órgão gerenciador, 

ou seja, o dono da ata. Essa determinação está contida no artigo 22 do Decreto n 2  7.893/2013, cujo 
dispositivo legal deixa clara a necessidade de a adesão ser precedida da anuência do órgão gerenciador. 

Outro requisito estabelecido pelo Decreto n 9  7.892/2013, é a observân a a determinados 
limites quantitativos para a adesão. Com  efeito, de acordo com o disposto nos §§ 39 e 9 , do artigo 22, 
cada órgão não participante poderá contratar. por adesão. até 50% (cinauenta or cento) do 

uantitativo de cada item registrado  para o órgão gerenciador e órgãos participantes. 
4 
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Ademais, o quantitativo total fixado para adesões no edital, na forma do art. 9 2 , inciso II, 

não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro 
de preços para o órgão gerenciador e para os órgãos participantes, independentemente do número de 
órgãos não participantes que aderirem. 

No caso dos autos, é possível verificar que o presente processo licitatório fora classificado 
pela Comissão Permanente de Licitação na modalidade carona,  cujo conceito consiste "na contratação 

fundada num sistema de registro de preços em vigor, mas envolvendo entidade estatal dele não  
participante originalmente, com a peculiaridade de que os quantitativos contratados não serão 
computados para o exaurimento do limite máximo".  (In Marçal Justen Filho, 2010, p. 207) 

Por outro lado, é possível verificar também a existência dos requisitos necessários para 

adesão, dentre eles, Ata de Registro de Preços com previsão da possibilidade de adesão, a autorização de 

adesão, dada pelo órgão gerenciador, a anuência da empresa fornecedora. Ademais, a ata se encontra 

vigente, existe a previsão de contratação em até 90 (noventa) dias e, por fim, a adesão está acontecendo 
de horizontal. 

Sugerimos que seja observado, no momento da assinatura do contrato, os quantitativos 
previstos nos §§ 3 2  e 49, do artigo 22, do Decreto n 2  7.892/2013, que estabelece que cada órgão não 
participante poderá contratar, por adesão, até no máximo 50% (cinquenta por cento) do quantitativo de 

cada item registrado para o órgão gerenciador e órgãos participantes. 

Quanto à documentação apresentada pela empresa para a formalização da contratação, 

é possível verificar que a mesma é suficiente para autorizar a contratação. Portanto, como podemos 

observar, a vantagem quanto à adesão à ata é inquestionável, uma vez que a Administração evita a 
elaboração de mais um processo administrativo complexo, elimina etapas com a burocracia que 

normalmente geram gastos aos cofres do Município. 

Ex positis, esclarecendo mais uma vez que o presente parecer possui caráter meramente 

opinativo, não vinculando à Administração ou os particulares à sua motivação ou conclusões, bem como 
restrito aos aspectos jurídicos formais, esta Procuradoria Geral do Município, opina pela inexistência de 
óbice legal quanto à adesão à Ata de Registo de Preços n 2  002.036/2021 — CPL/PMZD, elaborada nos 
autos do Pregão Eletrônico — SRP n 9  019/2021. 

Este é o nosso parecer s.m.j. 

Viana (MA), 3 de,nove 	e 2021. 

-- 
WISEDMUN O COUTINHO DE BRITO - 

Procuradol Geral do Município 
Portaria n 2  178/2021 


