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ESTADO DE MATO GROSSO 
MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

MEMORANDO - N°. 039/2018 

Juscimeira-MT, 11 de julho de 2018. 

DE: DIVA MARIA DOS SANTOS GARDIN — PREGOEIRA 
PARA: ASSESSORIA JURÍDICA 

Prezado senhor, 

Foi elaborado a ADESÃO N° 005/2018, Originário da Ata de Registro de Preços n° 
034/2018, do Pregão Presencial N° 005/2018, da Prefeitura Municipal de Jaciara-MT, 
que tem por objeto Registro de Preços para eventual prestação de serviços de 
confecção de Materiais Gráficos para atendimento às diversas Secretarias da 
Prefeitura Municipal de Jaciara/MT que ao presente anexamos para a devida 
apreciação. 

Entendemos s.m.j. que a dita ADESÃO esta 
dentro da legalidade exigida na legislação e senso comum, ficando no entanto, a mesma 
submetida ao crivo técnico-jurídico. 

Por isso, ao ensejo, solicitamos os bons ofícios 
dessa Assessora Jurídica, no sentido de apresentar PARECER a respeito da ADESÃO 
N° 005/2018, Originário da Ata de Registro de Preços n° 0034/2018, do Pregão 
Presencial N° 005/2018, da Prefeitura Municipal de Jaciara-MT, e seus ANEXOS. 

Sem mais, para o momento, agradecemos e 
subscrevemo-nos. 

Atenciosamente, 

DIVA  ANTOS GARDIN 
PREGOEIRA 

Av. Joaquim Miguel dos Santos n°210 — BAIRRO — CAJUS — CEP.: 78.810-000 — CNPJ — 15.023.955/0001-31 — 
JUSCIMEIRA — MT Telefone: (66) 3412-1371,  e-mail:  licitacao@juscimeira.mi.gov.br  



ESTADO DE MATO GROSSO 
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PODER EXECUTIVO 

PARECER JURÍDICO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO:  NQ  030/2018 

ADESÃO N°. 005/2018 

I. 	OBJETO 

Cuida-se de Procedimento Licitatório, tendo por objeto adesão a ata com 

objeto "Registro de preços para prestação de serviços de confecção de materiais gráficos 

para atendimento às diversas Secretarias", nos termos definidos na apreciação. 

O presente parecer atende à solicitação feita pelo Setor de Licitações, para 

análise da referido ata de registro de preços nQ 34/2018 do Pregão Presencial nQ 005/2018 da 

Prefeitura Municipal de Jaciara-MT, buscando atender as necessidades do setor solicitante, 

sob o argumento de que os materiais gráficos irão atender as necessidades das Secretarias 

do Município. 

A análise do processo pela Advocacia do Município visa sanar eventuais 

falhas cometidas na instrução do procedimento, evitando que haja falhas no seu decorrer. 

Desta feita, procura-se preservar a legalidade dos atos da Administração em 

detrimento de situação que esteja em descompasso com o regime Jurídico vigente e que 

possa provocar a invalidação - parcial ou total - do certame executado pelo Poder Público. 

É de se frisar que o Sistema de Registro de Preços regulamentado pelo 

Decreto n.Q 7.892, de 23 de janeiro de 2013, possibilita a administração realizar contratações 

por intermédio de licitações de outros órgãos e entidades de forma célere, com custos 

reduzidos comparados a outras modalidades de licitações. Porém, além das exigências 

regulamentadas pelo Decreto, o órgão que irá se prevalecer da "carona" deverá obedecer 

todas as condições previstas no Edital formalizado pelo órgão gerenciador. 

Compete também ao fornecedor beneficiário da ata, observadas as condições 

nela estabelecidas, optar pelo aceite ou não do fornecimento, obedecendo aos quantitativos 

registrados, atentando para que o fornecimento esteja dentro das obrigações assumidas.  
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Para aquisição/contratação por meio de adesão ao Sistema de Registro de 

Preços deverão ser observadas as condições previstas no Decreto n.Q 7.892/13, no Edital e 

Termo de Referência e na vigência da ata. 

O procedimento depende de resposta do órgão gerenciador e o fornecedor, e 

após isso será ainda formalizado contrato o qual depende de publicação em Órgão Oficial 

para que tenha eficácia e tudo isto deverá ser feito ainda dentro do período de vigência do 

Contrato. 

O certame teve início após solicitação enviada por meio do ofício n° 119/2018 

feito pelo Secretário de Administração, onde consta a necessidade na aquisição do referido 

serviço. 

Vieram anexos ao ofício: 

1- A contratação proposta integra um único processo administrativo, 

devidamente autuado, protocolado e numerado, conforme  Art.  38, caput, 

da Lei IV 8.666/1993; 

2- A autoridade competente justificou a necessidade da contratação, 

conforme  art.  3,  I, da Lei nQ 10.520/2002 e  Art.  2,  caput, e parágrafo 

único, VII, da Lei nQ 9.784/1999. 

3- A ata à qual se pretende aderir decorre de licitação realizada pelo 

Sistema de Registro de Preços - SRP, promovida no âmbito da 

Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, fundos 

especiais, empresas públicas, sociedades de economia mista e demais 

entidades controladas, direta ou indiretamente pela união, de acordo 

com  Arts.  1Q, e 22, § 8, do Decreto nQ 7.892/2013; 

4- Consta comprovação da vantajosidade da adesão pretendida, mediante 

consulta aos preços de mercado, conforme o  Art.  22, caput, do Decreto nQ 

7.892/2013. 

5- Foi realizada a consulta ao Órgão Gerenciador da Ata de Registro de 

Preços que se pretende aderir, informando os quantitativos pretendidos,  
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para fins de verificação da possibilidade de adesão e da observância do 

limite posto no Decreto em seu  Art.  22, §§1° e 3° do Decreto n° 

7.892/2013. 

6- Consta autorização do órgão gerenciador admitindo expressamente a 

adesão à Ata de Registro de Preços, nos termos do  Art.  22, §§ 1° e 6° do 

Decreto n° 7.892/2013. 

7- Consta manifestação do fornecedor beneficiário da ata de registro de 

preços, aceitando o fornecimento decorrente da adesão pleiteada, 

requisito previsto no  Art.  22, §2° do Decreto n° 7.892/2013. 

8- Consta dos autos a adequada caracterização do objeto pleiteado, por 

meio de termo de referência aprovado pela autoridade competente, bem 

como a demonstração de sua exata identidade com aquele registrado na 

ata a que se pretende aderir, de acordo com o  Art.  7°, § 2°, I da Lei n° 

8.666/1993. 

9- A aquisição ou contratação se dará por efetivada em até 90 (noventa) 

dias após a autorização do órgão gerenciador, observado o prazo de 

vigência da Ata, conforme  Arts.  22, §§5° e 6° do Decreto n° 7.892/2013. 

10- Existe demonstração da existência de dotação orçamentária para cobrir a 

despesa  corn  a contratação pretendida. 

11- 0 fornecedor registrado na ata de registro de preços mantém as mesmas 

condições de habilitação exigidas no edital da licitação, nos termos do  

Art.  55, XIII, da Lei n° 8.666/1993. 

12- Não consta algum registro de sanção aplicada ao fornecedor registrado 

na ata, cujos efeitos torne-o proibido de celebrar contrato administrativo 

e alcance a Administração contratante. 

13- Foram juntadas, no processo, cópias da ata de registro de preço, do 

edital,do termo de referência e do termo de contrato, referentes à 

licitação realizada e ao objeto que se pretende aderir, para verificação da  
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validade da ata, e certificação do objeto registrado e das condições para 

sua execução, conforme os  Arts.  9Q,  III,  e 22, §§ 3Q e 4, do Decreto nQ 

7.892/2013. 

Consta expressamente na clausula  III  ( da utilizaeão da ata de registro de  

preços) na ata de registro de preços a admissão a adesão à Ata (fls.44), conforme  Arts.  9,  

III  e 22, 4Q, do Decreto nQ 7.892/2013, bem como quanto aos limites para as contratações  

pelos caronas, devendo a Administração ser diligente na admissão ou não pela autoridade 

competente dos serviços a serem licitados, a fim de afastar vícios no certame e eventual  

responsabilização de seus agentes.  

Importante destacar que, nos termos do  art.  9,  inciso  III,  do Decreto 

7.892/13, o edital já deve contemplar a estimativa de quantidades que serão adquiridas por 

órgãos caronas, o que leva à interpretação de que a adesão só será possível se prevista já no 

instrumento convocatório. 

Nos termos do decreto, a adesão à ata de registro de preços resta 

admitida somente se houver previsão no edital de quantitativo reservado a contratações 

por adesão  (art.  9,  inciso  III),  o qual não poderá ser superior ao quíntuplo da quantidade 

registrada para os órgãos gerenciador e participantes. Além disso, exige-se, também, 

autorização do órgão gerenciador e, nesse caso, as contratações de cada órgão aderente não 

poderão exceder, individualmente, "a cem por cento dos quantitativos dos itens do 

instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão 

gerenciador e órgãos participantes"  (art.  22, §§ 3Q e 4Q do Decreto nQ 7.892/2013). 

Ante o exposto, uma vez atendidas às recomendações apontadas 

neste Parecer Referencial, e resguardados o juízo de conveniência e oportunidade do 

Administrador, nos limites da Lei, e as valorações de cunho econômico financeiro, 

ressalvadas, ainda, as questões de ordem fática e técnica, ínsitas à esfera administrativa, 

essenciais até mesmo para a devida atuação dos órgãos de controle, o procedimento estará 

apto para a produção de seus regulares efeitos.  
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Sendo referencial o presente parecer, os processos administrativos 

que guardarem relação inequívoca e direta com a abordagem aqui realizada poderão, doravante, 

dispensar análise individualizada, desde que o setor competente ateste, de forma expressa, que 

a situação concreta se amolda aos termos desta manifestação. 

II. CONCLUSÃO 

Registro, por fim, que a análise consignada neste parecer se ateve às 

questões jurídicas observadas na instrução processual e no edital, com seus anexos, nos 

termos do parágrafo único do  art.  38 da Lei n2  8.666/93. Não se incluem no âmbito de 

análise da Procuradoria os elementos técnicos pertinentes ao certame, como aqueles de 

ordem financeira ou orçamentária, cuja exatidão deverá ser verificada pelos setores 

responsáveis e autoridade competente. 

Portanto, observadas as recomendações do presente parecer jurídico, 

temos que a Administração Pública cumpriu com as etapas procedimentais exigidas na fase 

interna, OPINO pelo prosseguimento do PROCESSO ADMINISTRATIVO: N2  030/2018 - 

ADESÃO N°. 005/2018, ante a previsão constante na ata de registro n2034/2018 do Pregão 

Presencial n°005/2018 de Jaciara —MT. 

É o parecer. 

Juscimeira-MT 18 de julho de 2018. 
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