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MUNICÍPIO DE RONDON DO PARÁ 
PODER LEGISLATIVO 

PALÁCIO MANOEL ALVES LACERDA 

Requerente: Presidente da Câmara Municipal de Rondon do Pará 

MODALIDADE: ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO 

ELETRÔNICO Nº 9/2022-043 PMRP- Nº 20220462/2022 PMRP. 

OBJETO: Aquisição de combustível para atender as necessidades da Câmara 

Municipal de Rondon do Para. 

 

 

 

Parecer Jurídico 

 Trata-se de expediente encaminhado a esta Assessoria Jurídica para 

Parecer Jurídico, no processo licitatório, oriundo da Comissão de Licitação da 

Câmara Municipal de Rondon do Pará solicitando análise jurídica quanto à 

viabilidade de adesão de Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico nº 

9/2022-043 PMRP- Nº 20220462/2022, para aquisição de combustível para 

atender as necessidades da Câmara Municipal de Rondon do Para. 

 Inicialmente destaco que a presente análise não engendra nas reais 

necessidades quantitativas e/ou valorativas dos objetos trazidos neste certame. 

O parecer se restringe ao exame do aspecto jurídico-formal, estando excluídos 

quaisquer pontos de caráter técnico, econômico ou discricionário, e no que tange 

ao procedimento pretendido.  

 Como é sabido o dispositivo constitucional (XXI, art. 37, CF/88) e o art. 2º 

da Lei nº 8.666/93, destaca que a Administração Pública, como regra tem a 

obrigatoriedade de contratar após o prévio Processo licitatório. Tal princípio, o 

da licitação, por ser regra, deve ser lido da forma mais extensível quanto 

possível, ao passo que as exceções devem ser lidas e interpretadas de forma 

restritiva. Assim, licitar sempre quando possível, e contratar sem licitação 

somente quando estritamente necessário. 
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 Nessa esteira, o Estatuto das Licitações (Lei Federal nº 8666/93), prevê, 

em seu art. 15, II, que as compras realizadas pela Administração deverão, 

sempre que possível, ser realizadas mediante o Sistema de Registro de Preços, 

que representa um conjunto de procedimentos para o registro formal de preços 

relativos à prestação de serviços e aquisição de bens para futuras contratações 

a serem efetivadas pelo Poder Público. Segundo Celso Antônio Bandeira de 

Mello (2003, p. 519): 

"O 'registro de preços' é um procedimento que a Administração pode 
adotar perante compras rotineiras de bens padronizados ou mesmo na 
obtenção de serviços. Neste caso, como presume que irá adquirir os 
bens ou recorrer a estes serviços não uma, mas múltiplas vezes, abre 
um certame licitatório, em que o vencedor, isto é, o que ofereceu a 
cotação mais baixa, terá seus preços "registrados". Quando a 
promotora do certame necessitar destes bens ou serviços irá obtê-los, 
sucessivas vezes se for o caso, pelo preço cotado e registrado." 

 A Lei Federal nº 8.666/93 traz as disposições normativas sobre o SRP que 

são identificadas nos parágrafos 1 º a 6º do aludido artigo 15. A determinação 

legal contida no parágrafo 3º, define que o SRP deverá ser regulamentado por 

cada ente federativo, através de decreto, observadas as peculiaridades 

regionais. Destaco: 

"Art. 15. As compras, sempre que possível. deverão: w II - ser 
processadas através de sistema de registro de preços: w § 3o O 
sistema de registro de preços será regulamentado por decreto, 
atendidas as peculiaridades regionais, observadas as seguintes 
condições: I - seleção feita mediante concorrência; II - estipulação 
prévia do sistema de controle e atualização dos preços registrados; III 
- validade do registro não superior a um ano. § 4o 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." 

 Nesse sentido, sabe-se que, em âmbito federal, a regulamentação do 

dispositivo foi levada a efeito através do Decreto nº 7892/2013 e, no Estado do 

Pará, através do Decreto nº 876/2013, ambas com abrangência restrita aos 

respectivos entres federativos regulamentadores, consoante se observa do 

artigo 1 º dos referidos decretos. 
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 O Decreto nº 7.892/2013 foi claro ao prever acerca da permissibilidade 

quanto à utilização da Ata de Registro de Preço por órgão ou entidade não 

participante, senão vejamos:  

"Art. 22. Desde que devidamente justificada a vantagem, a ata de 
registro de preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por 
qualquer órgão ou entidade da administração pública federal que não 
tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão 
gerenciador." 

 Observa-se, que a adesão pode ser feita por qualquer órgão ou entidade 

da Administração Pública, a ata de registro de preços decorrentes de licitação 

realizada por outro ente público, sendo necessário, todavia, o preenchimento do 

que fora supramencionado e os seguintes requisitos: 

"São, pois, requisitos para extensão da Ata de Registro de Preços: 
interesse de órgão não participante (carona) em usar Ata de Registro 
de Preços; avaliação em processo próprio, interno do órgão não 
participante (carona) de que os preços e condições do SRP são 
vantajosos, fato que pode ser revelado em simples pesquisa; prévia 
consulta a anuência do órgão gerenciador; indicação pelo órgão 
gerenciador do fornecedor, com observância da ordem de 
classificação; aceitação, pelo fornecedor, da contratação pretendida, 
condicionada esta à ausência de prejuízo aos compromissos 
assumidos na Ata de Registro de Preços; embora a norma seja 
silente a respeito, deverão ser mantidas as mesmas condições do 
registro, ressalvadas apenas as renegociações promovidas pelo 
órgão gerenciador, que se fizerem necessárias; limitação da 
quantidade a cem por cento dos quantitativos registrados na Ata." 

 Assim, caracterizado o objeto a ser contratado, deve ser apresentada uma 

tabela de quantitativo e preço dos itens da ata que pretende aderir, informando 

ainda que foram feitas pesquisas de preços, para a aquisição do referido objeto. 

 Diante do acima exposto e tomando o Decreto nº 7.892/2013, os 

requisitos essenciais e indispensáveis que devem ser cumpridos na ocasião da 

Adesão da Ata de Registro de Preço, são: o dever de planejar a contratação; o 

Quantitativo reservado do objeto a qual se pretende aderir por órgão não 

participante; Anuência órgão gerenciador; Adesão por cada órgão não 

participante até 50% do quantitativo de cada item registrado para o órgão 

gerenciador e órgãos participantes; Quantitativo total fixado para adesões no 
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edital não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item 

registrado em ata de registro de preço para o órgão gerenciador e para os órgãos 

participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que 

aderirem; Demonstração de vantajosidade. 

 O TCU entende o que segue:  

"Providencie pesquisa de preço com vistas a verificar a compatibilidade 
dos valores dos bens a serem adquiridos com os preços de mercado e 
a comprovar a vantagem da administração, mesmo no caso de 
aproveitamento de Ata de Registro de Preços de outro órgão da 
Administração Pública, em cumprimento ao art.15 §1º da Lei nº 
8.666/1993 (TCU, Acórdão nº l.202/2014, Plenário)" 

 No que tange à vantajosidade da adesão, torna-se necessário a 

demonstração de um mapa comparativo apresentado, com as propostas de 

preços no mercado, como sendo típico cumprimento à ampla pesquisa de 

mercado como disciplina a legislação. 

 Em relação ao procedimento em si, a consulta ao órgão gerenciador da 

ata quanto à possibilidade de adesão aos itens se faz necessária, assim como a 

presente a anuência. Registre-se que o quantitativo a ser adquirido não deve 

ultrapassar o limite previsto em ata e reservado a órgão não participante. 

Outrossim, demonstrar que houve consulta à empresa, bem como, seu 

consentimento. 

 Ademais, verifica-se a necessidade de apresentação da pesquisa de 

mercado, quadro comparativo de preços, Consulta ao Órgão Gerenciador e 

Empresa detentora da ata; Termo de aceitação da adesão; Aceite do fornecedor 

com cópias dos documentos de regularidade fiscal, jurídica e contábil da 

empresa; Documentos pessoais do representante legal; cópias dos atos do 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2022-043 PMRP  (Edital, Ata de Sessão, Termo 

de Adjudicação, Parecer Jurídico, Termo de Homologação, Publicação do 

Extrato da Ata de Registro de preços), e, por fim, Despacho requerendo análise 

e manifestação desta Assessoria Jurídica.  
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 No que se refere a Compatibilidade do preço com os parâmetros de 

mercado, consta a justificativa que o critério do menor preço deve presidir a 

escolha do adjudicatário direto como regra geral, que evidencia a razoabilidade 

e a proporcionalidade a partir de comparações efetuadas de preços dos 

combustíveis, contudo é pacífico de que a justificativa de preço da Administração 

Pública Municipal deve demonstrar que procedeu com a avaliação prévia do 

mercado, restando registrada a compatibilidade do preço com o mercado local. 

 Por essa razão é que para que a efetivação da Adesão de Ata- Carona, é 

necessário constar no processo a comprovação da vantajosidade da adesão. 

Deve-se comprovar também em relação ao procedimento em si, a consulta ao 

órgão gerenciador da ata quanto à possibilidade de adesão aos itens, com a sua 

anuência. Registre-se que o quantitativo a ser adquirido não ultrapassa o limite 

previsto em ata e reservado a órgão não participante. E a demonstração de que 

houve a consulta às empresas, bem como, seu consentimento. A Administração 

deve diligenciar visando comprovar o preenchimento dos requisitos para 

contratação direta com dados concretos, e, portanto, selecionar a melhor 

proposta. 

 Por todo exposto, frisando-se que a análise é feita sob o prisma 

estritamente jurídico-formal, não adentrando, portanto, na análise da 

conveniência e oportunidade dos atos praticados, nem em aspectos de natureza 

eminentemente técnico administrativa, sendo de responsabilidade dos gestores 

envolvidos as informações prestadas, esta Assessoria Jurídica OPINA que é 

possível à adesão da ata de registro de preços relativa ao pregão eletrônico n° 

Nº 9/2022-043 PMRP, contudo, para o deslinde deste Processo as 

recomendações supramencionadas precisam ser observadas e cumpridas 

conforme as formalidades legais disciplinas na Lei de Licitações, devendo, o 

setor competente analisar os valores apresentados registrando a 

compatibilidade do preço com o mercado local com quadros comparativos ao 

que consta na Ata de Registro de Preços com a demonstração de vantajosidade. 

mailto:camaraderondon@yahoo.com.br


 

    End: Alameda Moreira, nº 239 - Centro – Rondon do Pará/PA - CEP: 68.638-000 - Fone: (094) 3326-1131 - E-mail:  camaraderondon@yahoo.com.br  

MUNICÍPIO DE RONDON DO PARÁ 
PODER LEGISLATIVO 

PALÁCIO MANOEL ALVES LACERDA 

A fundamentação jurídica disposta acima resta baseada nos princípios da 

necessidade, finalidade e na continuidade do serviço público. É o Parecer, Salvo 

Melhor Juízo. 

 Submeto-o à apreciação da autoridade superior por ser apenas opinativo. 

 

Rondon do Pará, 24 de janeiro de 2023. 

 

 

CAMILLA MONTREUIL FAÇANHA 

OAB/PA 19.186 
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