
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARÁpAlÁcro MUNrcrpAr cÀp. üôÉ oI cenvelno
AssEssoRre :unÍorca

PAREcER tnrnÍotco tt" g6s/2o:-1

De Lavra: Assessoria dlurídica
PROCESSO n" e23/2OL7

D]REITO ADMTN]STRATIVO. LIC]TAçÕNS. AQUISTçÃO
DE MATERIAL PERMANENTE DE INFORMATICA. ADESÃO AATA. SRP.

Trata-se de um processo rícitatório em que se sor_icita a
aquisição de material permanente de informática, para atender.
as necessidades da secretaria Municipal de saúde.

Fora rearizada cotação de preÇos, dotação orçamentária.
Todaviar flo dia 2r/06/11, a secretaria de saúde informa haver
uma ata de registro de preÇor QUe em tese, atende as
necessidades da Secretaria.

Diante do fato, a SEMAD encaminhou ao prefeito, euê
autorizou a reafização da despesa.

É perfeitamente possíver a adesão, por qualquer órgão ou
entidade da Administração púbrÍca, a ata de registro de preÇos
decorrentes de licitação rearizada por outro ente público, sendo
necessário, todavia, o preenchimento de terminados requisÍtos:

São, pois, requisitos para extensão da Ata deRegistro de preços: interesse de órgão nãoparticipante (carona) em usar At.a de Registro
de Preçosi avaliação em processo próprio,
interno do órgão não participante (caiona) de
que os preÇos e condlçÕes do SRp são vantajosos,
fato que pode ser revelado em simples pesquisa;
prévia consulta a anuência do órgãogerenciador; indicação pelo órgão gerenciador
do fornecedor, com observâncía da ordem de
classificação; aceitação, pelo fornecedor, da
contratação pretendida, condicÍonada esta à
ausência de prejuizo aos compromissos assumidos
na Ata de Reglstro de preçosi embora a norma
seja silente a respeito, deverão ser mantidas
as mesmas condiçÕes do registro/ ressalvadas
apenas as renegocÍações promovidas pelo órgão
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gêrenciador, que se fj_zerem necessárias;
limitação da quantidade a cem por cento dos
quantitativos registrados na Ata.

Deve-se portanto, instruir os autos de modo que restem
cumpridos, pelo menosr os seguintes pressupostos: consuLta à

entidade detehtora da ata e concordância desta quanto à adesâo;
aceitaçâo do fornFcedor signatário da ata em fornecer os
quantitativos; demonstração da vantajosidad,e da ?desão;
ausência de prejuízo às obrigaçôes já assumidas pelo fornecedor
com a entidade detentora da ata; os quantitativos adquiridos
nâo podem exceder a 1008 dos registrados na ata; prazo de 90

dias para contratar após a autorização i êr por fim, deve-se
respeitar a vigência da ata.

Sendo hipótese de vantagem à Administração púb1ica

Municipal, fato este a ser comprovado com mapa comparativo
incruindo a Ata de Registro de Preço, esta Assessoria Juridica
recomenda a adesão a ata de registro de preÇo, l_imitando-se,
todavia, à dotaÇão orçamentária já apresentada na fL. 26, que

correpponde ao preÇo já cotado. Sendo indispensáve7, portanto,
verificar se reaJ-mente os itens ,incl-uidos na ata correspondem

ao que está disposto no Termo de Referência de pg. 02.

Esteéoparecer. S.M.J.

Santa Izabel do Pará, 79 de Julho de 20L1 .
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