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Parecer Jurídico 

 

Processo Carona: 2020-220101 

Objeto: Aquisição de combustíveis destinados a manutenção dos veículos a disposição da Câmara 

Municipal de INHANGAPI/PA. 

Interessado: Comissão de Licitação da Câmara Municipal de Inhangapi 

 

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. SISTEMA DE 

REGISTRO DE PREÇO. PREGAO PRESENCIAL. 

ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 04/2020 

DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INHANGAPI. 

AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL. LEI 8.666/93, LEI 

10.520/02. DEC. 7.892/2013. 

 

I – Relatório 

 

1. Em cumprimento ao disposto no rtigo 38, Parágrafo único, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, vêm 

a exame, os autos do processo epigrafado, objetivando a licitação, na modalidade de adesão a ata de Registro de 

Preços, visando selecionar empresa para fornecimento de combustível para as necessidades da Câmara Municipal 

de Inhangapi. 

 

2. Os autos foram instruídos, em especial, com os seguintes documentos principais: 

I – Solicitação de Despesa 

II – Termo de Referência 

III – Pesquisa de Preços 

IV – Ata de Registro de Preços da Prefeitura Municipal de Inhangapi 

V – Mapa de Cotação de Preços 

VI – Declaração de Adequação Orçamentária e Financeira 

VII – Termo de Abertura de Procedimento Licitatório 

VIII – Edital do SRP 04-2020-PMI, Ata, e anexos. 

IX – Solicitação de Carona a Ata de Registro de Preços 

X – Termo de Anuência do Órgão gerenciador 

XI – Oficio de Solicitação ao Fornecedor 

XII – Termo de Anuência do Fornecedor 

 



 

 

 

 
 

ESTADO DO PARÁ  

CÂMARA MUNICIPAL DE INHANGAPI 

PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL 

CNPJ: 34.824.094/0001-35 

 

Av. Ernane Lameira , 377 – Fone: (91) 3809-1145 – CEP: 68.770-000 – Inhangapi – Pará 

  
 

3. É o que importa a Relatar. 

 

4. Antes de iniciarmos a análise jurídica do requerido, é necessário frisar que a presente análise se resume em 

atividade intelectiva de interpretação, com base na consulta formulada, abstendo-se quanto aos aspectos técnicos, 

econômicos, financeiros que extrapolem a alçada deste Órgão consultivo e, aqueles que exijam o exercício da 

competência e discricionariedade administrativa a cargo dos setores responsáveis por emitir suas considerações 

acerca dos assuntos objeto de averiguação. 

 
5. Passa-se a análise jurídica. 

 
 

II – Da Fundamentação 

 

1. A adesão a ata de registro de preços, conhecida como carona, formalizada por outros órgãos não 

participantes do Procedimento Licitatório que a originou, deve ser feita mediante a instauração de processo 

administrativo, observando-se os requisitos estabelecidos no art. 22 do Decreto n°: 7.829/13, o qual deve ser 

submetido a assessoria jurídica para que seja feito o controle interno de legalidade do procedimento de adesão e 

da minuta do contrato dele decorrente, caso o órgão não participante promova alguma alteração substancial para 

adequação as suas necessidades. 

2. A analise jurídica não deve abranger o procedimento licitatório que culminou na formalização da ata de 

registro de preços, tendo em vista que este procedimento já foi devidamente analisado pela assessoria jurídica do 

órgão gerenciador. 

3. A regra geral é de que todas as obras, serviços, compras, alienações sejam promovidas pela administração 

pública devem ser por mandamento Constitucional art. 37, XXI da CF, precedidas de licitação, assegurando igualde 

de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as 

condições efetivas da proposta mais vantajosa, incluindo as peculiaridades da celeridade processual para melhor 

atender a administração pública. 

 

II.I Do Sistema de Registro de Preços - Adesão por Carona. 

 

4. Como dispõe no artigo 3º da Lei 8.666/93, a licitação é destinada a garantir a observância do principio 

Constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a Administração e a promoção do 

desenvolvimento num todo, sendo processada e julgada com os princípios basilares da legalidade, impessoalidade, 

moralidade, igualdade, publicidade, probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do 

julgamento objetivo e dos que lhe são correlatos. 
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5. O sistema de registro de preços não foge a regra, sendo utilizado para aquisições corriqueiras de bens 

padronizados e até mesmo serviços, esse procedimento possibilita o Poder Público contornar os custos indiretos 

de uma licitação individualizada para contratações frequentes, as restrições orçamentarias e os embaraços dos 

procedimentos de urgência. 

6. Dessa forma, ganha-se em celeridade, por ser desnecessário orçamento prévio para utilização do SRP, já 

que a Administração pode licitar e aguardar a liberação de recursos, e também em economia, pois decorre da 

realização de um único certame para aquisições reiteradas de produtos semelhantes. 

7. A lei 8.666/93 e a lei 10.520/02, regulamentam o assunto, em particular no artigo 15, II, recomenda que 

as compras sejam realizadas pela Administração sempre que possível, sejam processadas pelo sistema de registro 

de preços. 

8. Adotar a ata de registro de preços é uma maneira célere, eficaz e econômica para aquisição de produtos 

para atender as necessidades da administração publica. 

9. A ata de registro de preços, é assemelhada a um contrato de adesão, no qual aderem os participantes da 

licitação, é suficiente que contenha: os dados do edital, do contrato e do termo de referencia correlatos. 

10. Suas minutas devem apresentar; o objeto, a validade temporal dos preços; a utilização da ata; o regime de 

execução; o pagamento; o reajuste de preços; as obrigações dos contratantes; as sanções administrativas, e as 

hipóteses de cancelamento da ata. 

11. Vige atualmente o Decreto 7.892/2013, que cuida, em seu artigo 22 e parágrafos, do procedimento de 

utilização da ata de registro de preços por órgãos e entes não participantes do processo licitatório, assim permitindo 

a um órgão da administração acessar a proposta mais vantajosa oferecida a outro órgão consignada em sua ata de 

registro de preços, 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. 

§ 1º Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer 

uso da ata de registro de preços, deverão consultar o órgão gerenciador da ata para 

manifestação sobre a possibilidade de adesão. 

§ 1º-A A manifestação do órgão gerenciador de que trata o § 1º fica condicionada à realização 

de estudo, pelos órgãos e pelas entidades que não participaram do registro de preços, que 

demonstre o ganho de eficiência, a viabilidade e a economicidade para a administração pública 

federal da utilização da ata de registro de preços, conforme estabelecido em ato do Secretário 

de Gestão do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. (Incluído pelo Decreto 

nº 9.488, de 2018) (Vigência) 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Decreto/D9488.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Decreto/D9488.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Decreto/D9488.htm#art3
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§ 1º-B O estudo de que trata o § 1º-A, após aprovação pelo órgão gerenciador, será divulgado 

no Portal de Compras do Governo federal. (Incluído pelo Decreto nº 9.488, de 

2018) (Vigência) 

§ 2º Caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições 

nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão, desde 

que não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o 

órgão gerenciador e órgãos participantes. 

§ 3º As aquisições ou as contratações adicionais de que trata este artigo não poderão exceder, 

por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do instrumento 

convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e para os 

órgãos participantes. (Redação dada pelo Decreto nº 9.488, de 2018) (Vigência) 

§ 4º O instrumento convocatório preverá que o quantitativo decorrente das adesões à ata de 

registro de preços 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. (Redação dada pelo 

Decreto nº 9.488, de 2018) (Vigência) 

§ 4º-A Na hipótese de compra nacional: (Incluído pelo Decreto nº 9.488, de 2018) (Vigência) 

I - as aquisições ou as contratações adicionais não excederão, por órgão ou entidade, a cem 

por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de 

registro de preços para o órgão gerenciador e para os órgãos participantes; e (Incluído pelo 

Decreto nº 9.488, de 2018) (Vigência) 

II - o instrumento convocatório da compra nacional preverá que o quantitativo decorrente das 

adesões à ata de registro de preços não excederá, na totalidade, ao quíntuplo 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. (Incluído pelo Decreto nº 9.488, de 2018) (Vigência) 

§ 5º O órgão gerenciador somente poderá autorizar adesão à ata após a primeira aquisição ou 

contratação por órgão integrante da ata, exceto quando, justificadamente, não houver previsão 

no edital para aquisição ou contratação pelo órgão gerenciador. (Revogado pelo Decreto nº 

8.250, de 2.014) 

§ 6º Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a 

aquisição ou contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata. 

§ 7º Compete ao órgão não participante os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo 

fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa 

e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Decreto/D9488.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Decreto/D9488.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Decreto/D9488.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Decreto/D9488.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Decreto/D9488.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Decreto/D9488.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Decreto/D9488.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Decreto/D9488.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Decreto/D9488.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Decreto/D9488.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Decreto/D9488.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Decreto/D9488.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Decreto/D9488.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Decreto/D9488.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Decreto/D9488.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/Decreto/D8250.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/Decreto/D8250.htm#art2
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contratuais, em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão 

gerenciador. 

§ 8º É vedada aos órgãos e entidades da administração pública federal a adesão a ata de registro 

de preços gerenciada por órgão ou entidade municipal, distrital ou estadual. 

§ 9º É facultada aos órgãos ou entidades municipais, distritais ou estaduais a adesão a ata de 

registro de preços da Administração Pública Federal. 

§ 9º- A Sem prejuízo da observância ao disposto no § 3º , à hipótese prevista no § 9º não se 

aplica o disposto nos § 1º-A e § 1º-B no caso de órgãos e entidades de outros entes 

federativos. (Incluído pelo Decreto nº 9.488, de 2018) (Vigência) 

 

12. Tal instituto, surgiu com o objetivo de tornar mais eficientes e céleres as contratações necessárias pelo 

Poder Publico, com a ideia de permitir a um órgão o aproveitamento do percurso já realizado por outro órgão que 

realizou a licitação para obtenção da proposta mais vantajosa, cujos valores já foram impressos na ata de registro 

de preços. 

13. A doutrina assevera que: 

 

““carona” representa a “desnecessidade de um processo oneroso, lento e desgastante, quando 

já alcançada a proposta mais vantajosa” (FERNANDES, Jorge Ulisses Jacoby. Carona em 

sistema de registro de preços: uma opção inteligente para redução de custos e controle. FCGP. 

Belo Horizonte, ano 6. N 70, out. 2007. P. 12). 

 

14. Destarte a adesão de Órgão não participante em ata de registro de preço, em síntese, assim como esta 

previsto no artigo 22 do Decreto 7.829/2013, prevê os seguintes requisitos: 

 

I – Documento de solicitação/requisição do objeto, devidamente assinado pelo requisitante, 

contendo as devidas justificativas de sua necessidade, projeto básico ou termo de referencia, 

detalhando e especificando o objeto, assinado pela autoridade competente; 

II – manifestação do órgão gerenciador da ata de registro de preços concordando com a 

adesão; 

III – manifestação de interesse do executor beneficiário da ata em prestar o referido serviço, 

ou fornecer os materiais 

IV – as aquisições ou contratações adicionais a que se refere este artigo não poderão exceder, 

por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do instrumento 

convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e para os 

órgãos participantes. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Decreto/D9488.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Decreto/D9488.htm#art1
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V – for comprovado que o contratado mantem condições iniciais de habilitação presentes no 

edital que deu origem ao registro de preços; 

VI – for constatado em pesquisa que os preços a serem contratados são vantajosos para a 

administração  

VII – Ateste de disponibilidade orçamentaria; 

VIII – Houver autorização prévia da autoridade competente. 

 

15. Nesta senda, cabe se manifestar a efetiva observância por parte deste Poder Legislativo interessado. 

16. Como bem ressaltado pela doutrina, o presente procedimento in concretu está delineando a celeridade, 

eficácia, e a proposta mais vantajosa para administração deste Legislativo, haja vista no atual cenário de momento 

pandêmico existente de reconhecimento internacional, percorrer um novo processo licitatório demandaria um 

risco sanitário tornando o processo lento e dispendioso, para poder realizar aquisição de bens que já foram 

devidamente registrado pelo órgão gerenciador da ata. 

17. Neste sentido opina-se pela possibilidade jurídica da adesão a ata do sistema de registro de preços n°: 

004/2020 da Prefeitura Municipal de Inhangapi, para aquisição de combustível para as necessidades da Câmara 

Municipal de Inhangapi. 

18. É o parecer salvo melhor juízo da autoridade administrativa superior. 

19. Remeto o presente procedimento para que seja dado prosseguimento em suas fases ulteriores de direito. 

 

Inhangapi – Pará, 19 de junho de 2020. 

 

Cassio Murilo Silveira Castro 

Assessor Jurídico 

Oab.Pa n°: 22.474 
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