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PARECER N° 259/2019 - COJUR/SME
PROCESSO N° P080960/2019
INTERESSADA: Celula de Logistica/Coordenadoria Administrativa da SME.

EMENTA: Licitagoes e Contratos Administrativos. Adesao a Ata de
Registro de Pregos da Universidade Federal de Santa Maria. Orgao
nao participante. Aprovagao.
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Versam os presentes autos sobre pedido, enviado pela Celula de Logistica da SME, para

Adesao (CARONA) ao Registro de Pregos, oriundo do Pregao Eletronico n° 157/2018 da

Universidade Federal de Santa Maria, tendo como objeto a “Aquisigao de Mobiliarios Escolares,

para atender as necessidades da Secretaria Municipal da Educagao”, em que foram registrados

os pregos da empresa PLAXMETAL S.A. INDUSTRIA DE CADEIRAS CORPORATiVAS, inscrita

no CNPJ sob n° 91.404.251/0001-97.

O presente pleito foi justificado pelo setor requisitante conforme disposto abaixo:

"Tal contratagao tem por finalidade adquirir os referidos materials para
equipar as escolas (as ja existentes e as que serao inauguradas) da
rede publica municipal de ensino, ja que a SME nao dispoe em seu
almoxarifado de tais materiais, nem o Municipio de Sobral dispoe de ata
de registro de pregos propria para a contratagao”.

As pegas processuais, ate o presente momento carreado aos autos, sao:

a) Oficio exarado pela Coordenadoria Administrativa/Celula de Logistica da SME;

b) Justificativa exarada pela Coordenadoria Administrativa/Celula de Logistica da SME;

c) Termo de desconto, concedida pela empresa Plaxmetal S.A;

d) Oficios solicitando ao orgao gerenciador da Ata a devida anuencia para a adesao a ata;

e) Autorizagao do orgao gerenciador,

Oficio solicitando autorizagao a empresa PLAXMETAL S.A, para a adesao a Ata de

Registro de Pregos em epigrafe;

g) Anuencia da empresa PLAXMETAL S.A;

f)
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h) Propostas Comerciais, coletadas pelo setor requisitante, in casu, CeluteK-d®

Logistica/Coordenadoria Administrativa da SME e Mapa Comparative de Pregos e seus

anexos;

i) Copia do Edital da licitagao de origem;

j) Homologagao e Adjudicagao da licitagao de origem;

k) Termo de Registro de Pregos e e-mail do orgao afirmando nao publicar o referido

instrumento em meio oficial;

I) Documentos de Habilitagao da Empresa fornecedora;

m) Autorizagao da autoridade maxima da SME e solicitagao de Parecer Juridico.

E o relatorio. Passamos a opinar.
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Primeiramente, destaco competir a esta Assessoria Juridica prestar assessoria sob o

prisma estritamente juridico, nao the cabendo adentrar em aspectos relativos a convenience e a

oportunidade da pratica dos atos administrativos, reservados a esfera discricionaria do

administrador publico legalmente competente. Tampouco cabe a esta Assessoria examinar

questoes de natureza eminentemente tecnica, administrativa e/ou financeira.

Ademais, destaco que a presente manifestagao apresenta natureza meramente opinativa

e, por tal motivo, as orientagoes apresentadas nao se tornam vinculantes para o gestor publico, o

qual pode, de forma justificada, adotar orientagao contraria ou diversa daquela emanada por esta

Coordenadoria Juridica. Ou seja, o presente opinativo apresenta natureza obrigatoria, porem nao

vinculante. Vejamos o que dispoes o julgado do MS 24.631-6, in verbis:

“E licito concluir que e abusiva a responsabilizagao do parecerista a luz
de uma aiargada relagao de causalidade entre seu parecer e o ato
administrativo do qual tenha resultado dano ao erario. Salvo
demonstragao de culpa ou erro grosseiro, submetida as instancias
administrativo-disciplinares ou jurisdicionais proprias, nao cabe a
responsabilizagao do advogado publico pelo conteudo de seu parecer
de natureza meramente opinativa. Mandado de seguranga deferido.
(STF - MS 24.631-6 - DISTRITO FEDERAL - Relator(a): Min. Joaquim
Barbosa - Julgamento: 09/08/2007 - Orgao Julgador: Tribunal Pleno -
Publicagao: DJ 01-02-2008)".

Ensina Ronny Charles, na obra “Leis de Licitagoes Publicas Comentadas" (p. 84, 2011),

que o registro de pregos e um procedimento permitido pela legislagao, de forma a facilitar a
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atuagao da Administragao em relagao a futuras prestagoes de servigos e a aquisigabÿn

bens. Utilizando esse procedimento, pode-se deflagrar certame licitatorio em que o vencedorWa

seus pregos registrados, para que posteriores necessidades de obtengao dos bens e servigos

sejam dirigidas diretamente a ele, de acordo com os pregos aferidos e de modo proporcional a

demanda da Administragao.

„d<

Cumpre destacar que ha procedimento, denominado “carona” ou “adesao a ata de registro

de pregos”, acessorio a formagao da ata de registro de prego, consistente na adesao a esta por

outros entes publicos. Tal instituto encontra amparo legal e constitucional e esta reguiamentado

pelo Decreto Federal n° 7.892/2013, alterado pelo Decreto Federal n° 9.488 de 30 de Agosto

de 2018

Compulsando os autos, verifica-se que a Secretaria Municipal de Educagao de Sobral/CE

visa a aderir a Ata de Registro de Pregos da Universidade Federal de Santa Maria. Por este

modo de aquisigao, o orgao participante possui a faculdade de aderir a ata de registro de prego

apos a devida consulta ao orgao gerenciador e a respectiva aceitagao pelo fornecedor, condutas

que foram devidamente observadas pelo requerente, que obteve anuencia do gestor da ata bem

como do fornecedor. Outrossim, este pleito tambem obedece ao limite imposto por lei as

contratagoes adicionais, que nao devem ultrapassar cinquenta por cento dos quantitativos

registrados na Ata de Registro de Prego. E o que consta no art. 22, paragrafo terceiro, do Decreto

n°. 7.892/2013, alterado pelo Decreto Federal n° 9.488/2018, in verbis:

“Art. 22. Desde que devidamente justificada a vantagem, a ata de

registro de pregos, durante sua vigencia, podera ser utilizada por

qualquer orgao ou entidade da administragao publica federal que nao

tenha participado do certame licitatorio, mediante anuencia do orgao

gerenciador.

§ 3° As aquisigoes ou as contratagoes adicionais de que trata este artigo
nao poderao exceder, por orgao ou entidade, a cinquenta por cento
dos quantitativos dos itens do instrumento convocatorio e
registrados na ata de registro de pregos para o orgao gerenciador e
para os orgaos participantes. (REDAQAO ALTERADA PELO
DECRETO N° 9.488/2018)”.

Apos analisar a solicitagao da Celula de Logistica/Coordenadoria Administrativa da SME,

verificamos que as especificagdes tecnicas dos servigos solicitados sao compativeis com o que

esta disposto a ser fornecido pela empresa participante, nao havendo, portanto, nenhum obice

quanto a sua utilizagao. Destacamos tambem que o procedimento ora requerido esta em
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conformidade com os requisitos e definigoes dispostos na Lei 8.666/93, artigo 15, qbÿtrdta das/

aquisigoes pelo Poder Publico, bem como no disposto nos decretos federais supracitados.

De fato, nao se percebe nenhuma impossibilidade para a adesao da Secretaria da

Educagao a ata de registro de pregos em epigrafe, atraves da modalidade de carona. Em

verdade, tal ato se apresenta como imperativo de atendimento ao interesse publico, principio

formadora a atividade administrativa.

Impende destacar que a presente pega da lavra de advogado publico tern carater

meramente opinativo acerca da viabilidade juridica do pleito. Logo, as manifestagoes do advogado

publico nao sao deliberativas e nem vinculam o requerente, ficando a decisao a cargo da

autoridade superior ordenadora de despesas. Ta! entendimento emerge das decisoes pacificas e

remansosas do Supremo Tribunal Federal que abaixo seguem transcritas:

“DECISAO

Advogado de empresa estatal que, chamado a opinar, oferece parecer

sugerindo contratagao direta, sem licitagao, mediante interpretagao da

lei das licitagoes. Pretensao do Tribunal de Contas da Uniao em
responsabiiizar o advogado solidariamente com o administrador que

decidiu peia contratagao direta: IMPOSSIBILIDADE, dado que o parecer

nao e ato administrative sendo, quando muito, ato de administragao

consultiva, que visa a informar, elucidar, sugerir providencias

administrativas a serem estabelecidas nos atos de administragao ativa.

Celso Antonio Bandeira de Mello, "Curso de Direito Administrative",

Malheiros Ed 13a ed., p. 377. II - O advogado somente sera civilmente

responsavel pelos danos causados a seus clientes ou a terceiros, se

decorrentes de erro grave, inescusavel, ou de ato ou omissao praticado

com culpa, em sentido largo: Cod. Civil, art. 159; Lei8,906/94, art. 32. Ill -
Mandado de Seguranga deferido. (STF. Mandado de Seguranga n°.

30928-DF. Relator Ministro Carlos Velloso. 05 de novembro de 2002)".
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Ante o exposto, abstraidas as questoes tecnicas e resguardando o poder discricionario do

gestor publico quanto a oportunidade e conveniencia da pratica do ato administrativo, esta

Coordenadoria opina pelo prosseguimento do processo de Adesao (CARONA) ao Registro de

Pregos, oriundo do Pregao Eletronico n° 157/2018 da Universidade Federal de Santa Maria,

tendo como objeto a “Aquisigao de Mobiliarios Escolares, para atender as necessidades da
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Secretaria Municipal da Educagao”, em que foram registrados os pregos da ernprogfe

PLAXMETAL S.A. INDUSTRIA DE CADEIRAS CORPORATIVAS, no valor de R$ 307.500,00

(trezentos e sete mil e quinhentos reais), tendo em vista nao haver nenhum obice legal para a

contratagao ora sob analise.

Remeta-se os autos do presente processo ao Exmo. Sr. Secretario da Educagao para

consideragoes. Em seguida, encaminhe-se a Secretaria da Ouvidoria, Gestao e Transparencia

(SEGET) para a devida anuencia. Empos, tramite-se a presente demanda a Central de Licitagoes

de Sobral/CE para providencias.

Salvo melhor juizo, e o parecer.

Sobral - Ceara, aos Q& de Lmo de 2019.

OELHO XIMENESDAYANNA K,

Coordenadora Juridica da SME
OAB/CE n° 26.147

JOS|"RAWELÿME&"NASCIMENTO
Gerente da Celula de Processos Licitatorios da SME

OAB/CE n° 40.288
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