ASSEJUR - PARECER JURIDICO - N2 005/2017

ASSUNTO:

Requerimento

Consumo - AGUA MINERAL

de Abertura

de Processo Licitat6rio

para Aquisicao de Bens de

- Atendimento da demanda da MT PAR-ADES.AO ATA REGISTRO

DE PRE~O 038/2016/SEGES-PREGAO 025/2016/SEGES.
Processo: 67489/2017 de 10.02.2017.
INTERESSADO:

Divisao de Aqulslcoes e Services _ MT PAR.

I - Do Objeto:

E submetido
fl. 02

a esta Assessoria Jurfdica solicltacao de abertura do processo licitat6rio consta

a

requerimento que desencadeou o procedimento de autcrlzacao para contratacao a ser

realizada na forma de "adesao " ap6s analise e levantamento de precos, e a veriftcacao da
existencia de Ata de Registro de Preco n.Q 038/2016/ SEGES, Pregao Eletronico nQ 038/2016 do
Tipo Menor Prec;o por Late - Processo Administrative 262. 756/2016, firm ados com as empresas
GASOLINI COMERCIO E SERVl~OS E FINfSSIMA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA.
O processo foi enviado a esta Assessoria Juridica, a fim de que possa ser analisado o processo
quanto ao cumprimento dos ditames legais. Acompanha Cl 042/2017/MTPAR- Requerimento
(Fls.02); Minuta do Termo de Referencia(Fls.05/07);
(Fls.08/21);

Edita! de

Pregao

Ata de registro de Prec;os 038/2016/SEGES

025/2016/SEGES(Fls.22/45);

Pesquisa de mercado

com

2

orcarnentos, (Fls.46/49), Autorlzacao da empresa (fls.51/54); Autorizacao da Diretoria (fls.56);
Certidoes da empresa que apresenta menor preco (Fls.58/62), Reserva de Empenho (fls.64/65);
Minuta de Contrato (fls. 67 /71);
Esta Assessoria
quanta

a

fara exame da modalidade

eleita para a aquisicao pretendida,

adequacao do processo de llcttacao, excluindo

as razoes de conveniencia

oportunidade quanta a contratacao de tal empresa, pois que tal analise nao
Assessoria,

E

bem coma,

e atrlbuicao

e

desta

mas dos Gestores desta Empresa de Economia Mista.

o relat6rio.
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II - Analise Juridica da ccntratacao - cabimento da modalidade de llcitacao.
Aponta-se como um dos princf pios basilares
licitacao,

do qual

contracao

com particulares.

A obrigatoriedade

se extrai

do Direito

a imprescindibilidade

de procedimento

bens feitos pela Adrninistracao

licitatorio

Administrative

a obrigatoriedade

de

para validade

da

de services e aqulsicoes

de

desse procedimento

nas contratacoes

Direta e lndireta tern o seu berc;:o na Constituicao

Federal, artigo

173 § 1~ II, e na Lei nQ 8.666/1993.
A modalidade
Registro
por

adotada pelo departamento

competente

foi a de "Adesao Carena",

Ata de

de Prec;:o n.Q 038/2016/ SEGES, Pregao Eletrcnico nQ 025/2016 do Tipo Menor Prec;:o

Lote - Processo

Administrative

262.756/2016,

firmados

com as empresas GASOLINI

COMERCIO E SERVICOS E FINISSIMA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA.
Versando sobre a possibilidade

de a Administracao

Publica proceder a compras por meio de

registro de prec;:os, a Lei nQ 8.666, de 21 de junho de 1993, estabelece,
seguintes

em seu art. 15 e as

disposicoes:
"Art. 15. As compras, sempre que possfvel, deverao:
( ... )
II - ser processadas atraves de sistema de registro de precos:
( ... )
§ lQ O registro de precos sera precedido de ampla pesquisa de mercado.
§ 2Q Os precos registrados serao publicados trimestralmente para orientacao da Adrninistracao,
na imprensa oficial.
§ 3Q O sistema de registro de precos sera regulamentado

por decreto, atendidas as

peculiaridades regionais, observadas as seguintes condicoes:
I - selecao feita mediante concorrencia:
II - estlpulacao previa do sistema de controle e atuallzacao dos precos registrados;
Ill - validade do registro nao superior a um ano.
( ... )".

"Art. 22. Desde que devidamente justificada a vantagem, a ata de registro de precos, durante
sua vigencia, podera ser utilizada por qualquer 6rgao ou entidade da administracao publica ~

~5 65 3645-J<lOo AV. I IISTORIADORRUBENS DE MLNDON(A. 2368 - SALA 304
I

I.P 7~ 11,n_fl!JII [!()',{)(If-DA

'>Al°DF-CllJAB/\

-M

J'

2

\

.,,

1'1\Rt'I

RI \S <)I I rR ·\NSFORM1\M

federal que nao tenha participado do certame licitat6rio.

mediante anuencia do 6rgao

gerenciador.
§ 12 Os 6rgaos e entidades que nao participaram do registro de precos, quando desejarem fazer
uso da ata de registro de precos, deverao consultar o 6rgao gerenciador da ata para rnanifestacao
sobre a possibilidade de adesao,
§ 22 Cabera ao fornecedor beneflciarlo da ata de registro de precos, observadas as condicoes
nela estabelecidas, optar pela aceitacao ou nao do fornecimento decorrente de adesao, desde
que nao prejudique as obrigacoes presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o 6rgao
gerenciador e orgaos participantes.
§ 32 As aqutsicoes ou contratacoes adicionais a que se refere este artigo nao poderso exceder,
por 6rgao ou entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocat6rio
e registrados na ata de registro de precos para o 6rgao gerenciador e orgaos participantes.
§ ~ O instrumento convocat6rio devera prever que o quantitative decorrente das adesoes a ata
de registro de precos nao podera exceder, na totalidade, ao qufntuplo do quantitative de cada
item registrado na ata de registro de precos para o 6rgao gerenciador e orgaos participantes,
independente do mimero de 6rgaos nao participantes que aderirem.
§ 62 Ap6s a autorlzacao do 6rgao gerenciador, o 6rgao nao participante devera efetivar a
aqulslcao ou contratacao solicitada em ate noventa dias, observado o prazo de vigencia da ata.
§ 72 Compete ao 6rgao nao participante os atos relatives a cobranca do cumprimento pelo
fornecedor das obrigacoes contratualmente assumidas e a apllcacao, observada a ampla defesa
e o contradit6rio, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de clausulas
contratuais, em relacao as suas pr6prias contratacoes, informando as ocorrencias ao orgao
gerenciador.
§ g2

E vedada aos orgaos e entidades da adrninlstracao publica federal a adesao a ata de registro

de precos gerenciada por 6rgao ou entidade municipal, distrital ou estadual.
§ 92

E

facultada aos orgaos ou entidades municipais, distritais ou estaduais a adesao a ata de

registro de precos da Administracao Publica Federal.

O Decreto Federal n.Q 7.892, de 23 de janeiro de 2013, veio para regulamentar o Sistema de
Registro de Preco previsto no art. 15 da Lei n.Q 8.666/93, estabelecendo-se entao, uma opcao
legal para tornar mais ageis as aquisicoes, sem o fracionamento de despesa,permitindo reduzir
o numero de licitac5es alem de propiciar economia de escala sequencial na administracao
publica direta e indireta, o que e visive! pela analise das atas de registro de preco considerando
os precos atribuidos ao certame.
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No mesmo sentido,

regulamentando

7.217 /2006, estabeleceu

o dispositivo

legal retro citado, o Decreto Estadual nQ

em seu art. 86 que:

"a Ata de Registro de Precos, durante a sua vigencia, podera ser utilizada por outros 6rgaos.
entidades e poderes da Federacao, nao participantes

da licitacao, mediante previa e autorizacao

expressa do 6rgao gerenciador".

Desta forma verificando-se
6rgao ou entidade

ser admitida a adesao a um registro de prec;:o realizado por outro

da Admlnistracao

Publica diverse

daquele

que pretende

realizar

a

contratacao, tem-se como legal o pedido pleiteado para a adesao carona Ata de Registro de
Prec;:o n.Q 038/2016/

SEGES, Pregao Eletronico nQ 025/2016/SEGES do Tipo Menor Prec;:o por

Lote - Processo Administrative

262756/2016/SEGES.

lmportante

ainda avaliar se estao presentes no processo os requisites capazes de ensejar a

contratacao

pretendida,

na modalidade "Adesso Carena".

a. a vantagem que decorre da adesao a Ata de Registro de Prec;:os resta comprovada
pois,

os documentos

juntados

as fls.47 /49,

estao dispostos

os orc;:amentos que

comprovam que a Ata apresenta menor prec;:o.
b. consta

pedido

de

utillzacao

pela

demandada

e

autorlzacao

da empresa

fornecedora(fl.51/54);
c. ha nos autos

justificativa

para a aqulsicao dos produtos

em razao do interesse

interno (fl. 02); e termo de referencia (fls. 05/07);
d. a

Gerencia

de

disponibilidade

Planejamento,

orcarnentaria

Orc;:amento

para a aqulslcao

e

Contabilidade

pretendida,

informa

mediante

haver

reserva

de

empenho para realizacao da despesa (fl. 72);
e. Ainda assim a possibilidade

de se evitar novo processo licitat6rio,

agilidade e pela coerencia, principalmente

primando

pela

no que diz respeito a angariar melhor prec;:o,

tendo em vista as quantidades possivelmente pelos fornecedores.
Considerando

os demais

podendo

ser autorizada

autorizada

pela SEGES,

requisites

verifica-se que o processo esta devidamente

a contratacao

do servic;:o com a empresa contratada,

lnstruldo,
desde que

documento que nao foi localizado nos autos.

\..
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Ill - Analise da Minuta de Contrato.
Verifica-se que a minuta de contrato

e semelhante

aos termos do contrato original efetuado

pela SEGES, com apenas pequenos ajustes formais para adequacao do texto as condicoes que
dizem respeito a contratante

MT PAR e suas particularidades.

Ademais, as clausulas da minuta de contrato sob analise refletem os deveres estipulados
documento integrante

da Ata de Registro de Prec;o n.Q 038/2016/

038/2016 do Tipo Menor Prec;o por Lote - Processo Administrativo

no

SEGES, Pregao Hetronlco nQ
262.756/2016.

No tocante a minuta de contrato, com base na legislacao aplicavel ao presente caso - Lei n.Q
8.666/93, encontram-se presentes os elementos essenciais e autorizadores a sua assinatura:,
sendo:

{l)objeto e delirnitacao

deste; {2)da execucao

legislacao aplicavel: (4) o prec;o e forma de pagamento;

do objeto

{3) embasamento

(5) dotacao orcarnentarialelda vlgencia,

que sera de 12 (doze) meses; (7) obrigacoes da contratada{8)obrigac;6es
encargos e sancoes: {10) da flscalizacao contratual;

legal e

da contratante, {9) os

{11) a forma de cornunicacao entre as partes

direito de peticao: {12) da publicidade; {13) casos omissos; e por ultimo {14) do foro.
Ou seja, o contrato esta em conformidade

com o objeto da contratacao e suas delirnitacoes e

obrigacoes dentro da perspectiva legal da confeccao dos contratos.
IV - ccnclusao.
Diante do exposto, entendemos
Prec;o n.Q 038/2016/

pela viabilidade da "ADESAO CARONA" Ata de Registro de

SEGES, Pregao Eletronico nQ 025/2016 do Tipo Menor Prec;o por Lote -

Processo Administrativo

262756/2016/SEGES, firmados com as empresas GASOLINI COMERCIO

E SERVl~OS E FINISSIMA DISTRIBUIDORA DE AGUA

A presente rnanlfestacao

LTDA.

pautou-se na analise os aspectos formais com base nos elementos

fornecidos nos autos e na legislacao vigente, nao sendo cornpetencia desta assessoria analisar
os criterios
economia

de conveniencia

e oportunidade,

que estas sao da adrninistracao

mista, nem adentrar nos requisitos

e exigencias tecnicas

da sociedade de

para a contratacao

de

cornpetencia da area demandante.
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o presente processo

a

SEGES, a fim de autorizar a demanda pretendida

atraves da Ata de Registro de Preco n.Q.038/2016/SEGES,

Pregao 025/2016/SEGES, tendo em

vista que nao foi localizado no processo a autorizacao pretendida.

E o parecer.
Cuiaba MT, 23 de marco de 2016.

~T16.372
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