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PROCESSO: 0404.39 4 12022

ASSUNTO: CONSULTA QUESTIONAMENTO QUANTO A POSSIBILIDADE ruRÍDICA DE SE
EFETIVAR ADESÀO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO POR OUTROS ORGÀOS OU
ENTIDADES, INSTITUTO DENOMINADO DE "CARONA"

ORIGEM: PREFEIT{JRA MUNICIPAL DE PASTOS BONS - MA

MODALIDADE: ÀDESÃO PREGÁO ELI,TRôNICO N" OO2I2O22, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N'
02no22.

A competência desta Corte de Contas para decidir sobre Consultas, formuladas pelas
unidades j urisdicionadas, está prevista no inciso XVI do art. 1o da Lei Complementar no 154/1996, como
tambem os criterios de instauração e processamento estão estabelecidos no Regimento Intemo (Resolução

'-..rdministrativa n' 005i 1996).

Dentre os requisitos exigidos para o regular processamento da Consulta, cumpre
destacar, i casu, a necessidade de instrução, sempre que possivel, com parecer do órgão de assistência
técnica ou jurídica da autoridade consulente (§ 1' do art. 84); e ainda, a vedação de conhecimento de
questionamentos que versem sobre caso concreto (art. 85)

No presente caso, os autos não vieram acompaúados de parecer da Assessoria Jurídica
do ente consulente. EntÍetanto, óbice não há paru a prolação do parecer desta Assessoria, que adiante se

segue, face à grande relevância da materia em voga para toda a administração pública.

Preliminarmente insta recoúecer que a autoridade consulente possui legitimidade para
formular a consulta. Assim, que seja conhecida a presente consulta.

No mérito, tem-se a indiscutível polêmica provocada pela possibilidade de adesão à ata
de registro de preço, costumeiramente denominada de "carona", que, em razão das poucas diretrizes
existentes sobre tal matéria, demonstradas, inclusive, na dúvida suscitada pela IDARON, afigura-se de
^abal relevância explorar a presente temática, ao menos, no tocante à competência legislativa, amparo

:egal, obediência aos princípios constitucionais, permissões, limitaçôes e proibições.

1) DO CONCETTO

Imperioso enredar que a Administração, diante da necessidade de aquisição remunerada
de bens, serviços e obrasl, deverá, sempre que possível, promover o processamento atraves de sistema de

registro de preços.

O Sistema de Registro de Preços é um procedimento especial que se efetiva por meio
de uma concorrência ou pregão, buscando selecionar a proposta mais vantajosa, com observância dos

r o Superior Tribunal de JustiÇa, no ju.Igamento do Recurso ordinário em MS no
15.64'1 | publicado no D,l de L4.04.2ao3, exarou o êntendimento de que "o regime de

-lanentadores
3.9i1/2001 e 4.342/2002, sênd.o exi-ensívo náo só a cq)ras I mas a seEví
obras". ( grif os nossos)
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princípios gerais da Constituição Federal
pela Administração.

2Reglstro de preços: aspectos práLicos e juridicos / Edgar Guimarães,Niebuh4 prefácio Diógenes casparini. Befo Horizonte: Fórum/ 2008.3Tribuna1 de Contas do Distrito Federa.l. Consufta: processo n" 35.501/aIn Comeatários à ],ei de licitaÇÕes e contratos admini strativos , 9"DialéLica, 2002, pq. 153.
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e específicos da licitação, para eventual e futura contratação

Joel de Menezes

2005.
ed. Sáo P

Em objetiva síntese, trâta-se de um procedimento especial, porque efetiva todas asgarantias de uma licitação, porém, muito embora o licitante esteja vinculádo uo p."ço qu. ofertou em suapropostâ, a Administração não está obrigada a adquirir o p.ódrto ou se.viçá cánsignado na Ata deRegistro de Preços.

Nesse interim, insurge a possibilidade de adesão à aludida Ata por outros óÍgãos ou
entidades da Administração que não participaram do procedimento licitatório.

Nos ensinamentos do jurista Joel de Menezes Niebuhf a adesão à ata de registro depreços, apelidada de carona,_e o procedimento por meio do qual um órgão ou entiáaae que não tenha
participado da licitaçâo que deu origem à ata de registro de pràço adere ã eh e vale-se dela com se sua
fosse, sendo-lhe facultado contratar até cem po. 

""nto 
do quantitativo nela registrado. 

-

.-.) DA COMPETÊNCrA LEGTSLATTVA E pRf,vrsÃo LEGAL

A Constituição Federal dispõe sobre a competência privativa da União para legislar
sobre normas gerais de licitaçâo e contrato- Como é cediço, à Sistemá de Registro de preços teri seu
fundamento legal nas prescrições do artigo l5 da Lei n" g.66611993.

Nos termos do § 3o desse artigo, tal Sistema deveria ser regulamentado por Decreto, a
fim de que fossem atendidas as peculiaridades regionais. Em decorrência desia regra, abriu-se discussão
se o referido Sistema de Registro de preços seria auto-aplicável3.

O doutrinador Marçal Justen Filhoa, enhe outros, defende que o dispositivo legal e au-
toaplicável, tendo em vista que a disciplina dele constante é suficiente para a instituição do Sistema de
Registro de Preço, conforme segue:

" (..') Nâo há necessidade de veicuhção de outrâs regres complementâres. A quâse totelidâde dâs
soluções nele contida§ pode ser explícita ou implicitamente eitraída do sistema da Lei n.8.666.
Aliás, inúmeras inovações trazidâs na regulamentâção se caracterizam como ilegais, eis que ultrs-
passâm os limites previstos legislativam€rte. (...)

- Nem se diga que a Lei aludiu à necessidâde de r€gulâmentação. Em primeiro lugar, não é verdade
que â Lei tênha condicionado a aplicação do sistõna à prévia regularmentafáo por Oecreto. ,Lluae-.
§e à regulâmentação, no § 3", para Iins de adequaçâo às peculáridades regionais, Depois, ainda
que a Lêi tivesse explicitamentê pÍevisto a regulamentação como condição"de sua apiicação, in-
cumbiria ao intérprete verificar a possibilidade de âplicâçâo diretâ dos dispositivos legais. Haven-
do essr possibilidâde, superâ-se o texto legislâtivo e âplica_se a lei. ,,

_ O egregio Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Ordinário em MS n"
15.647, publicado no DJ de 14.04.2003, acolheu esse entendimento, a saber:

ADMINTSTRATIVO _ LICITAÇÀO _ STSTEMA DE REGISTRO DE PREÇO: ARTIGO 15,
LDI E.666/93 - LIMITAÇÕES.

l. 0 regime de licitâçôes por registro de preços foi ampliado pelos Decretos Regulâmentâdores
3.931/2001 e 4.342/2002, sendo extensivo não só , 

"o-p.rr, -as " 
serviços e obras.
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4. Legalidade do Decreto 17.9t4l93, do
gistro de preço para a execuçâo de obrâs.

5. Recurso ordinário improvido.

2. Embora autoaplicável, o art 15 da Lei 8.666/93 podô sofrer limitações por regulâm ento es-tâdual ou municipal, como preYisto no § 3".
3. Sociedade de econo miâ mista que, na ausência de norma própria, submete-sc aos limitesmunicipais, se nio contrariârem eles a Lei de Licitâçôes.

Município de São Paulo, que afastou a incidência do rê.

Nessa oportunidade, passaremos a demonstÍar os diferentes entendimentos.

Ainda que seja auto-aplicável, não há impedimento, como visto acima, para que cadaente promova a regulamentação. Assim, no âmbito da uniâo vigora o Decreto no 7..s9;12013 (o qual re-vogou os-Decretos anteriores), com as alterações do Decreto no sl+salzots, que aispãe soure o regime doSistema de Registro de Preços previsto no artigo 15 da Lei n" g.666/1993. É, ào t uá ao;carona',. revela:

"Art. 22. Desde que devidamente justificadâ a vântagem, â ata de registro de preços, durante suavigência, poderá_ser utirizada por qua-rquer órgâo ou àntidade da admúist"rça"'prúrú t"o".ri qr"nâo tenha pârticipâdo do certâme licitaiório, mediante anuência do órgão gerenc'iador,
§ l' os órgâos e eotidades que não_participârem do registro de preços, qüando desejârem fazer usodâ atâ-de Íegistro de preços' deverão consurtar o órgão-gerenciaàor da aia p"., -"nir".t"çaã .oúi"
â possibilidâde dê âdesão,
§ l"-A A mânifestaçâo do órgâo gerenciador de qu€ trâta o s l'tica condicionada à reârização deestudo, pelos órgâos e pelas entidades que nío pârticiparam dio registro d" p""çor, qr" O"_onrii" oganho de eficiência, a vi&bilidade e a economicidaàe parâ a aãministraçâo púütica feoerat aa
:Iti?igâ9 d-, 1g d: r€gistro de preços, conforme estabeiecido em sto do Secretrírio d€ Gesrão doMinistério do Planejrmento, Desenvolvimento e Gestio.

l'-B g.eslrdo de que trata o s l"-A,-após aproyaçâo peto órgío gerenciador, será divutgado noPortâl de Comprâs do Goy€rno federal.
§ 2" caberá ao fornecedor beneficiário dâ ata de registro d€ preços, observadas as condições nela
estsbelêcidas, optar pela âceitaçâo ou nõo do forneõimento d""orr"ot" de adesâo, desde que nâoprejudique as- obrigações present€s e futurss decorrent€s da ata, assumidas com o órgôogerenciador e órgãos pârticipânt€s,
§ 3'Às aquisições ou â§ contratâçõe§ adicionais de que tratâ e§te artigo râo poderâo exceder, por
órgâo ou- entidade' a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e
regi§trâdos nâ atâ de registro de preço§ pâra o órgâo gerenciador e pârâ os órgâos participantes-.
(...)

Percebe-se que são Decretos distintos (modelo federal e estadual) cujo teor apresenta re-
levante simetria, principalmente no que tange a possibiiidade de adesão à Ata de n.!rt.o de preço por

. ttro órgão ou entidade não participante (caronà). Tendo, inclusive, o atual Decreto Éstadua I n" 36.1g4/)020 em^seu art. 2?, § 4', apresentado o, rn..rnoi limites e condições dispostos nos panigrafos existentes
no art.22 do Decreto Federal.

No caso em tela, portanto, como pode-se observar, com a ausência de l)ecreto Munici-
pal anexo aos presentes Autos Administrativo, o Município Gerenciador utiliza-se para,tanto os Decretos
Eskdual e Federal, diante de sua omissão legislativa, o qu" 

"om 
isso, diante da coniqueira omissão e dis-

crepância normativa, instaurou-se o caos na doutrina e jurisprudência, alem de surgii inúmeras dificulda-
des práticas dos órgãos no momento da apricação adequãda dos comandos normatirãs.

Indubitavelmente não devera o intórprete se ater exclusivamente a uma única norma,
mas- sim sistematizar o conjunto de normas qr" co*põe o ordenamento juridico, a fim de conquistar á
melhor interpretação.

3) DA DIVERGÊNCN
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a) Primeira linha de entendimento - Ilegalidade

"A pratica dâ .caÍona, 
é inválida. Frustra o princípio da obrigâtoriedade dâ licitaçâo, conligurandodispensa de licitaçâo sem previsâo legislativ a.

O TCU não proibiu formalmente a prática da .carona' _ até seria duvidosa a sua competência parâadotar uma vedação com efeitos gerâis e abstrâtos, vinculante pârâ todâ â Administrâção pública.
Mas dai
sítima para os órgãos adm inistrativos." (Grifos nossos)

Parte da doutrina e da jurisprudência entende que o instituto do "carona,,e ilegal. o no-bre jurista Marçal Justen Filhos assevera que:

Nesse mesmo sentido são as lições de Joel de Menezes Niebúf ao mencionaÍ que oinstrum€nto em si, preceituado^noatgg 8:_" seus parágÍafos do Decreto Federal n 3.g3llll,atualmente
revogado pelo Decreto n" 7.89212013, devidamentô atíahzado pelo Decreto n" 9 4gg/r0lg, avilta de mo-do desinibido e flagrante vários princípios do direito administàtivo, pài.r.it" o" ãr. e antijurídico, denodo claro, inconstitucional e ilegal.

Pode-se afirmar que a adesão à ata de registro de preços, na mais tênue hipótese, impõeagravos veementes aos princípios da legalidade, isonomia, vinculação ao edital, moralidade administÍati-
va, impessoalidade e economicidade.

O Tribunal de Contas de Santa Catarina reconheceu a ilegalidade da adesão à ata de re-gistro de preços, consoante o prejulgado n. 1.g95:

"Por §e con§iderar que o sistema de 'cârora" instituído no art. 8o do Decreto Federal n. 3.g3112001,fere o princípio da legalidade, nâo devem os jurisdicionaoos oeste riiuuiJrtitiru, ,, etâs de Íegis-tro de preço§ de órgãos ou entidades da esfira municipal, estrdual ou federal para contrâtar comparticulâres, ou permitir â utilizâção de suas atâs por outros órgãos ou entidades de qualquer esfe.ra, excetuâda a situação contemplada na Lei n" l0.l9l/2001."

Assim, nessa liúa de raciocinio, a adesão à ata de registro de preço não poderá se efeti-
var por afrontar às norÍnas de natureza cogente.

b) Segunda linha de entendimento - Legalidade

Por outro lado, há os que defendem a regularidade do procedimento denominado de"carona". o professor Jorge ulisses Jacoby FemandesT ao -àifestu, sobre à tema discorre:

,.Nume interpretrçâo sistemática, conludo, como Administração é órgão da Admitristrâçâo pública,
parece possível a ext€nsâo além da esfera de governo. Assim, um ór:gão municipal poderá, atendi-
dos os demais requisitos, servir-se de Ata de Rigistro de Preçãs federãt ou vice.vema." lcrifos nos-
sos)

Da mesma maneira, o Tribunal de Contas do Distrito Federal manifestou-se para reco-
nhecer validade à adesão à ata de registro de preços, conforme resposta à consulta formuiada nos autos doProcesso n'35.501/2005. Também, o rribunál de contas do Estado do Mato Grosso reconheceu legitimi-
5Revista O pregoeiro, Ano fII junho,/2007, p. 12 e13.

aspectos práticos e juridlcos / Edgar Guimarâes
6Regj-stro de preços:
Niebuhr; prefácio Diógenes Gasparinl . Bel-o Horizonte: Fórum 2008. p 111.

uma opÇão inteligente para reduÇão d
Jacoby Fernandes.

Joel de Meneze S

e
:

?Carona em sistema
custos e controle.
ht fp:,/,/www. iacoby.pro.br.

de reglstro de preÇos;
Jorge Ulisses
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dade à adesão no Acórdão n.
na ata original.

não parti

O entendimento do TCU não é diferente, pois, ao prolataÍ o Acórdão n" 1.4g712007, de-fendeu a possibilidade, porém determinou a adoção de piovidênciasno sentlao ãe Lsiabetecer limites paraa adesão a registros de preços realizados por outros óriáos e_entidades, visando preservar os princípios dacompetição, da igualdade de condições entre licitanteJe da busca dr;ri;;;-ã;; para a Administra_
ção Pública.

Nesse enredo, é perceptível a preocupação daqueles que aduzem a legalidade, conside-rando que 
.são 

muitos os problemas pftí'ticos deconentLs do uso indiscriminado do instituto denominadode "carona" (adesões ilimitadas).

A ausência de disposição legal específica enseja uma possível banalização do preceitotrazido por um decreto federal regulamentado; do §istema de negistro à" p."ç", qr" r"ra reiterado pordecrelos estaduais, ora idênticos, ora assemelhados.

\J Baseando-se no princípio da razoabilidade, resta a esta Corte de Contas trilhar pelo re-coúecimento das possiveis vantagens desta "Adesão", porém, fixando os limites e as condições a seremobservadas pelos jurisdicionados a fim de evitar prejuizos aos cofres públicos, bem como atender aosdemais principios norteadores do regime jurídico aàministrativo.

Vale lembrar que essa ó a linha de entendimento que nos filiamos.

4) A "CARONA' CONDICIONADA tr LIMITADA

O precedente da Corte Suprema de Contas, consubstanciado nos diversos Acórdãos, foi
no sentido de que o artigo 8o do Decreto n' 393112001, atualmente revogado pelo Decreto n" 7. gg2/2013,
devidamente atualizado pelo DecÍeto n'9.488/2018, possibilirou qr. oí!ãÀJnaá pu.ri.ipunt". da Ata deRegistro de Preços possam 

.utilrzar-se desta para atender rràr p.o"p.iu, ,"r"rriãuo"r, desde que
obedecidas às restrições estabelecidas no referido artigo.

475/2007, desde que I imitado ao quantitativo de 25% em relação ao previsto

Nesse deslinde, reitera-se o entendimento já extemado, ou ePo
da Ata de R stro de Precos

seJa, ssível que os oraaos
sam -se desta Dara atender suas

;cessidades- porem a Administração deverá observar todos os requisitos legais, suficientes para
resguardar os desideratos do instituto em apreço, senão vejamos

a) Condições:

A exigência constitucional da Licitação, disposta no art.37, inciso XXI, da Magna Car-
ta, é norteada pelos princípios. da competição, da igualdade de condições 

"nt.. 
o, licitantes, da busca damaior vantagem para a Administração pública, entré outros.

Defronte à sistematização normativa, a adesão à ata de registro de preço só terá validadejurídica se atendidas às condições impostas, sob pena de adentrar no píuno da inconstitucionalidade.
Emergem-se, assim, os seguintes preceitos:

(1) que o edital de licitação contemple a possibilidade do "carona", dizendo, se possivel,
o número de adesões a serem recepciol4rtas pelo gerônciaáor;

(2) que o edital de licitação contemple o total qeral do quantitativo passível
ção entre o licitante vencedor e o órgão participante (cu.oú;, qr" deu" slr, atuarmente, até o

Rua São .Iosé, N. 479, Cenrro - CEp: 65668{00 - CNPJ: 01.612 318/0001{7
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caso não haja no Orgão Gerenciador Decreto manifes-
89212013, a fim de permitir a economia de escala e aomesmo tempo preservar os princípios da licitação como os da competição, livre concorrência e da buscada maior vantagem para a Aàmini stração Pública;

(3) deverá ser previamente demonstrado, mediante avaliação e exposição em processopróprio interno, a viabilidade,econômica, financeira e operacional da adesáo à aa àe registro de preçoelaborada por outro órgão, inclusive por meio de cotação àe preço, tf..."n..o p.*Àr*f l;
(4) interesse do carona em r,'ar a Ata de Registro de preços em razão dos preços econdições do Sistema de Registro serem comprovadamente vanta]osos;

(5) prévia consulta e anulência do órgão gerenciador da Ata de Registro de preços, que,uma vez aceito, deverá indicar os possíveis fomec-edores e respectivos preços a serem praticados,
obedecida a ordem de classificação;

(6) aceitação do fornecedor beneficiário da contratação pretendida, condicionada àausência de prejuizos aos compromissos assumidos na Ata de Registro a"p."ôo. rãiüina.,ul;\' (7) deverão ser mantidas as mesmas condições existentes na Ata de Registro de preço;

Por fim, destaca-se que o Tribunal de Contas da União, em recente decisão (Acórdão n.o27-64/2010-PlenLirios), decidiu expedir determinação corretiva para fúturas .ont*iufo", por meio deadesões- a atas de registro de preços, ressaltando que não presóinde da 
"ararcaÀçi,io 

do objeto a seradquirido, das justificativas contendo o diagnóstico du n""..iidud. da aquisição 
" 

aa uàeq*çao ao objeto
aos interesses da Administração, da pesquisa de preço com vistas ,-r".ifi"u, a compatibilidade dos
valores dos referidos bens com os preços áe -er"ado e do cumprimento ao limite imposto pelo art. go, 

§3o' do Decreto n." 3.931/2o01, atualmente revogado pelo Decreà n" 7.B92l2}l3,deviiúmente atualizadopelo Decreto n" 9 488/2018, segundo o qual e proluida a compÍa de quantidade superior à registrada na
ata.

b) Lim ites subjetivos:

outÍo embate consiste na existência ou não de objeção à paÍicipação de órgãos deoutras esferas de govemo, ou seja, se a utilização da mesma Ata (caronay ficará-restrita à própria esfera da

--ridade 
administrativa que realizou o regisÍro e, assim, limitada ao .uio a" ut*çao á"riu.

O mestre e doutor Toshio Mukaie, comentando o Decreto 5l.8}g/07 do Estado de São
Paulor0, assevera que a possibilidade de órgãos e entidades da Admimstração estadual poder pegar'carona' em licitações de Registro de Preços efetuadas por qualquer órgão óu entidade pertencente àunião, municípios, Distrito Federal e outros estados, representa-a demoliçãã da federaçáo.

Em sentido contrário, Jorge Ulisses Jacobylr interpreta que um órgão municipal poderá,
atendidos os requisitos, servir-se de Ata de Registro de preços federal ou ui."-u"..u]

3TC-026.542,/2006-1. ref. níin-Su.bst. Marcas Bemquerer Costa. 13.10.2010.eRevista "O Pregoeiro.., ano IV - janeiro,/2oog.
r0 Àrt. 7" - Fica facultada a utilizaÇão, pelos órgáos municipais, dos reg.istros depreços do Governo Federal e do Governo d.o rstado de sao eau10, obedecidas as condi-çôes estabelecidas nas respectivas legislaÇôes.
rrcarona em sistema de registro
custos e controfe. Jorge
http: //wlrw. j acoby. pro, br.

uma opÇâo inteligente para reduÇão
,racoby Fernandes, Disponíve]

de preÇos:
U.Lisses

d
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r2Direlto Âdministrativo BrasiLeiro. 28" ed., São Paulo: Editora Malhej-ros,
38.
l3Manual de Direito Administrativo, 21" ed., Rio de Janelror Lú&en Júris,
10.
1{MARINELA, Fernanda. Direito Administrativo. 4â ed. Niterói: Impetus, 2010.
tsTribunaf de Contas do Di-stri-to Fêderal. Consulta: procêsso n' 35.501/2005.
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Desta maneira, e peÍtinente tecer algumas considerações sobre os limites subjetivos.

O caput do artigo 22o do Decreto n" 7.89212013, ao estab€leceÍ o princípio de adesão à
Ata de Registro de Preços por órgão ou entidade alienigena, emprega a seguinte expressão:" poderá ser
utilizada por qualquer órgão ou enÍidade da Administracão que não tenha participodo do certame
licittttório".

Note-se que tal dispositivo legal aplica o vocábulo "Administracão", sendo que o art.
6', inciso XIl, da Lei no 8 666/1993, conceitua da segúnte maneira:

" Arí 6' Pflra os Íns desta Lei, consídera-se:
(..)
XII- Administraçiio * órgio, entidade ou unidade administrativa pela qud â Àdministrsçâo Pú-
blice opere e stua concretamento.

Para Hely Lopes Meirellesl2, a Administração Pública deve ser conceituada, adotando-
^e os seguintes criterios: o formal, que define a Administração como um conjunto de órgãos instituídos

t-pâra consecução dos objetivos do Govemo; o material, que estabelece um conjunto de funções
necessárias para os serviços públicos; e o operacional, que a define como o desernpeúo peÍene e
sistemático, legal e técnico dos serviços próprios do Estado ou por ele assumidos em beneÍicio da
coletividade.

Na preleção de Jose dos Santos Carvalho Filhol3 para entender a Administração Púbtica
é necessário se valer de dois enfoques: o sentido objetivo, segundo o qual a Administração consiste na
própria atividade administrativa exercida pelo Estado, por seus órgãos e agentes, caracterizando, enfim, a
função administrativa; o sentido subjetivo, que a define como um conjunto de órgãos de que se vale o
Estado para atingir os fins desejados.

Em síntese, a Administração Pública pode ser conceituada sob o enfoque de dois
critérios: o formal e o material. No critério formal, orgânico ou subjetivo vislumbra a Administração
Pública como o conjunto de órgãos, a estrutura estatal, que alguns autores até admitem como sinônimo de
Estado. Nesse sentido, consoante convenção doutriúria, a expressão Administração Pública deve ser
grafada com as primeiras letras maiúsculas.

Já em relação ao critério material ou objetivo, a administração pública dever ser
entendida como a atividade administrativa exercida pelo Estado ou, ainda, função administrativa. Nessa
aplicação, a expressão administração pública deve ser grafada com todas as letras minüsculas, seguindo a
convenção doutrináriala.

Diante disso, percebe-se que a expressão "Administração", utilizada no Decreto
supramencionado, coaduna ao conceito sob o aspecto subjetivo, na qual estende a todos os demais entes
federativos a possibilidade de adesão à Ata de Registro de Preços, seja na esfera federal, estadual ou
municipalr5.

Ressalva-se, por Íim, que nocivo seria à Administração Pública, caso uma entidade não
adstrita aos instrumentos juridicos de direito público, não pertencente à Administração Pública, tivesse

2003, p
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seus atos e/ou contratos como parâmetros para a utilização por outros órgãos (estes pertencentes àAdnrinistração pública), pois os atos prlvados, diferente dos praticados pelo Poder Público, não gozam depresunção de legalidade, legitimidade e/

c) Limites em ÍazÃo do objeto:

-d; LimiÍes dos quantitativosl

ou veracidade.

Nesse aspecto, válido apresentar o entendimento do Superior Tribunal de Justiçaesboçado no julgamento do Recurso ordinário em MS no 15.647 no."riiao Jã q-r" o.ági." a. licitaçõespor registro de preços foi ampliado pelos_Decretos Regulamentadores 3.931/2b01 e í.zq2l2oo2, atual-mente revogados pelo Decreto n'7 89212013, devidameite atualizadopelo Decreto n 9.qsgi201g, sendoextensivo não só a compras, mas a serviços e obras.

Já o Tribunal de contas da união, no processo n" TC-004.709/2005-3 (Acórdão66812005 - Plenário) recomendou em alguns casos qíe não_ houvesse carona pela natureza do objeto(Exemplo: nl1n9 de Educação (MDE» Disse modo, diante do caso concreto, a Administração deve-sepautar pela viabilidade de promover a adesão à ata de registro de preços d" u.orao .o* o seu objeto.

- Não se pode desprezar a ideia de que a ausência de limite para adesão às atas afÍonta osprincípios da competição e da igualdade. tornando indispensáveis alguns t.rnp".urrr.ntor, a fim de quesejam preservados os princípios maiores da Licitação por meio do instiiuto da..óu.onu,,.

Segundo o § 3'do art.22 do Decreto no 7.89212013, devidamente atualizado peto De-creto n"9 488/2018, as aquisições ou contratações adicionais não pod"iao 
""""J.r, "*""ar"r"OUae,a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativós registrados na Ata de Registro de preços, definidos nomomento em que o órgão gerenciador consolida as informações relativas à ãstimativa individual e total deconsumo para os órgãos que se manifestam previamente paÍa participar do registro de preços

Tal dispositivo desponta a necessidade de fixação de limites dos quantitativos, pois, épreciso levar em consideração a "ecolomia de escala,' qu" ,onrirt" nu aont*tução por um valor muitomais favorável para a Administração Pública caso a licitação antecipadamente 
"rilpi" 

o total de contÍa-tações (quanto maior a quantidade, menor o preço).

'v No âmbito da União, vale expor o Acórdâo n' 148712007 - plenário em que o E. Tribu-nal de contas da união posicionou-se no sentiào de determinar ao ruiristeno ào Éianúento, orçamen-
to e Gestiio que:

I - oriente os órgâos e entidades da Administraçâo Federal para que, quando forem detêctadâs fâ-lhas na licitação para registro de preços que possam comprometer â rêgular execução dos contratosadvindos, abstenham-se de autorizar adesôes à respectiva ata; e,
2-

de forma a estabelecer limit., pa", a âdesâo a registÍos de pre.
ços realizados por outros órgâos e entidâdes, visando preservar os princípios da competição, daigualdade de condições e[tre os licitântes e da busca da maior v8ntagem para a Administração pú-
blica, tendo €m vista que as regrâs atuais permitem a indesejável situaçâo de adesâo ilimitsdâ âatâs em vigor, desvirtuando as finalidades buscadas por essa sistemática, tâl como â hipótese men-cionada no Relatório ê Voto que fundamen tam este Âcórdâo." (Grifos nossos)

se cada_.Percebe-se que é notória a problemática advinda com as adesões imitadas, pois
entidade que solicite adesão à Ata utilizar 100% dos quantitativos inicialmenÀ ."gi.oàao,, t"rí

Ruá São.Iosé, N. 479, Centro - CEp: 65668{00 - CNPJ: 0l 6i2.3i8/0001{7
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possibilidade de infindávels contratações dos diversos entes públicos com o mesmo fomecedor e nomesmo preÇo ongrnariamente ofertado sem consideração ao volume do contratol6

n
E evidente que seria errônea qualquer i nterpretação nesse sentido , tomando-se necessá-

l.rcar smediante análise da legislação específica

o Decreto Estadual por sua vez, em seu arl 2g, determina que,,o irutrumenío conyoca_tório deverá prever que o quantitativo decorrente tlas adesões não poderá excecler, na tolulidade, ooquíntuplo do quantitalivo de cada itemtlote registrado, independentemente do ni-ii" a" órgãos não par-ticipdntes que venham a aderir

Dessa forma' o órgâo Gerenciador ao especificar o quantitativo a ser licitado fica vincu-lado ao limite acima destacado em 
-r9l1eã9 

às modificaçõei posteriorei, bem como, em relação aos pÍeçosao limite previsto no § l', do art. 65 da Lei das Licitações, em conformidade com o art.24,do DecretoEstadual.

Diferentemente é. o órgão ou entidade que venha a aderir àquela Ata com os preços já--;gisrrados. Nesse caso, em razão de suposta omissâo de áecreto ..tud;i ;io;;;iirifrt, .rt"na"_r" por_sível a aplicação subsidiária do decretó federal como boa medida de integração da norma por meio daanalogia, a fim de preencher a lacuna existente (art. 4" dalei de Introduçío i" cãàiÀà civil), sendo nocaso em tela utilizado' subsidiariamente, em face da suposta ausência oo.-utiuu Jo órgão Gerenciador,
os Decretos Estadual e Federal.

Todavia, ainda que valê
o aÍt. 22, § 3', apresenta uma redação que

ssemos do Decreto Federal n 7.89212013 , e preciso revelar que
carece de interDretucAo coníbrme aC cão Federal

Diante de normas plurissignificativas ou polissêmicas (que possuem mais de uma inter-pÍetação), deve-se preferir a exegese que mais se aproxime da consitüçàà, ejp"n*i", ,a" seja cont*íLriaao texto constitucional' de onde surgem várias dimensões a serem consideiádas, seja pela douúina oujurisprudência, como a prevalêncra,dà constituiçâo, a conservação de normas e a're;Éiçao de normas in-constitucionais no todo ou em panelT.

Para que se obtenha uma interpretaÇão conforme a Constituição, o intérprete poderá de-clarar a inconstitucionalidade parcial do texo impugnado, no que se denomina interpretaÇão conJtsrmem redução de teÍto, ou' ainda, conceder o., e*cluú da norma impugnada determináda lnterpretação, aYm de compatibilizá-la com o texto constitucional. Essa hipótese e aí"i*:iiii irirp*Íação conJôrme
sem redução do texiol8.

. . Do modo que está o decreto federal, nenhuma interpretação poderá ser adotada no sen-tido de permitir a adesão ILIMITADA àAta de Registro de Preços, sob pena de violar os pnncipios cons-titucionais, principalmente o da licitação (art. 37, inciso >ofl, dá uagna 
-carta).

Assim, tem-se que melhor exegese que compatibiliza o Decreto Federal com a Consti-
tuição Federal é de que todas as aquisições o, .ont utrçõ", adicionais (caronas)oao poã""ao, atualmen-

160 ?ribunal de contas do Estado do Mato crosso/ no Àcórdão no 4-75/2oo-7, proibiu quea adêsão à ata de reqistro de preÇos, no total, ultrapassasse o quant.itativo de 2Sg,ou seja, é permitido aderir à ata, não importando o número dê vezes, dêsdê que ao1-odo, contando todas as adesÕes, não se ultiapasse 25? do valor inicialmente ficiladoe,-reqistrado na ata original, sob o fundamentã do § 1. do art. 65 da Lei n" 8.666/93.
;;1Ir1 

iedro. Direito Constitucionaf Esquematizado. 13" Ed. Sao pauto: Saraiva.
,'MOR-ArS, Àlexandrê- Direito constitucional. 21" Ed. são pau10: Atla§. 2007. p.
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e) Limites Tem porais

Resumidamenle., 
.destaca-se que o limite temporal corresponde ao período de validadeda Ata' Dessa maneira, a possibilidade de adósão está adstrita à validade'daAta aJ'Reglstro de preço

origiruíria, que, conforme an. 21 do Decreto Estadual n" 36.18412020, não poderá ser superior a doze me-ses, a contar da publicação, incluidas eventuais prorrogações.

Encerradas as considerações sobre o instituto do .carona,, passaremos aos
\-.uestionamentos da consulta.

s) Dos QUESTTONAMENTOS

- (a) "É possível o entendimento de que o Decreto Estadual confrontâ o DecretoFederal, e por sua vez o necreto Municipal ambos,'se considerar o r.iocipio áu Eierarquia dasNormas onde para um mesmo tema há reguramento diverso em qr" o úrli"ipir se sobrepõe aoFederal e Estadual' no tocânte ao limite de óntrataçâo, e, por consequência inibe sua utilização?,,
Ressalta-se, aqui, a redação do art. 15, § 3., da Lei g.666/93 que dispõe: ,,o.sisÍema 

deregisÍro de preço será reguramentado por decreto, 
'atendxras 

as pecuriar*fuàetr regionais (...),,.Notadamente, o ente público (federal, estadual ou municipal) po..ui uúãro,niu-i"füutiru para atendersuas peculiaridades.

Não há de se falar em hierarquia entre o Decreto Federal n' 7.892/2013 (atualizado peloDecreto no 9.444/201s) e o Decreto Estadual i' za.rcqtzozo,bem como do oecreá Municipal, tendo emvtsta que cada um destes terá aplicabilidade no âmbito do ente público correspondente, ou seja, quando oieresse for da Admimstracão. Federal (Ex: união) aplica-se o decreto r"a.á, 1a r- illação ao interesseYa Administração Estadual àplica-se o decreto grtuaüi . au lraunicipal, obviamente, o Municipal.

E certo que diante de alguma omissão legislativa toma-se possivel a utilização detecnicas de integração das normas juridicas que consubstancia- no preenchimentá de iacunas por meio daanalogia, dos costumes e dos princípios geraii do direito (art. 4' da Lei de Introdução ao código civil)
o principio da hierarquia das normas não oferta ao Decreto Federal qualque r sÍatur desuperioridade, até porque ao mencionar tal. principio emeÍge-se o escalonamento ,o.rrtutiuo pÍoposto porHans Kelsen que realça o sistema harmônióo erl que a cãnstituiçao Federal assume o ápi"e no.mativo,seguidos dos atos infraconstitucionais que devem ser formados emiotal consonância.

Nesse enredo, caberá a aplicação do decreto estadual e municipal nos registros depreços em âmbito estadual e municipal, Íespectivamente, servindo o decreto federal meramente comoferramenta supletiva e complementar diante àa existência de lacunas ou obscuridade da norma estaduale/ou municipal.
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(
Todavia, ainda que valêssemos de forma supletiva do Decreto Federal no 7 .89212013atualizado pelo Decreto n. 9.488/201 g),é preciso revelar que o art. 22, § 3" , apresenta uma redação quecarece de in1 eÍoÇão conforme a Consti tuiçào Federal

Conforme já mencionado no teor do Parecer, diante de normas plurissignificativas oupolissêmicas (que possuem mais de uma interpretação), deve-sÁ preferii;;;;;;;; mais se aproximeda Constituição, e, portanto, não seja contrária-ao texto constituciànat, ae onae iuii.]r, uariu. dimensões aserem consideradas, seja pela doutrina ou jurisprudência, como a prevalência da cãnstituição, a conserva-
ção de normas e a rejeição no todo ou em partede normas inconstitucionaisre.

Para que se obtenha uma interpretaÇão conforme a Constituição" o interprete poderá de-clarar a inconstitucionalidade parcial do_ texto irnpugnado, no que se denomina interpretaÇão conJbrme
com redução de texb, ou, ainda, conceder ou excjuii da norma impugnada determináda interpÍetação, afim de compatibilizá-la com o texto constitucional. Essa hipótese e aí"i^:iia^ i"*rpretação conJbrme
sem redução do texto2o.

Do modo gu9 esú o decreto federal, nenhuma interpretação poderá ser adotada no sen-
-odo de permitir a adesão ILIMITADA à Ata de Regisiro de Preços, rdu p"n" aã riàiar às princípios cons-titucionais, principalmente o da licitação (art. 37, inciso XXI, da Magna barta).

Assim, tem-se que melhor exegese que compatibiliza o Decreto Federal com a Consti-
tuição Federal é de que todas as aquisições o, 

"ãnt.utaçõ"s 
adicionais 1"rnrro,r1 nàÃ [oderão exceder acinquenta por cento dos quantitativos registrados ,á atu d" Registro a" púor,-olr-o:. é permitido

aderir à ata, não importando o número de vezes, desde que ao todo. contando iodas as adesões. nâo seultrapasse507o(cemporcento)do,ulo,ini"iul'n@nal,respeitando
com isso, os regramentos locais quando aplicados ainda sob a égide dã Lei n" g666lg3,n"o que dispuserem
em divergência.

(b) "É legal ultrapassar os limites quantitativos registrados na Ata de Registro dePreços?"

Quanto a este questionamento, faz-se necessário esclarecer que o órgão licitânte(gerenciador da Ata) poderá ultrapassar os limites quantitativos registrados na Ata, porem limitado a 25o/o
'o quantitativo inicialM, conforme fundamentação exposta neste parecár.

-. Em outras palavras, o órgão gerenciador ao especificar o quantitativo a ser licitado fica
!19ulado ao limite de 25% "l:*!io àsmoãificações posteriàres, .onroÀt" pr.uiráo expressa no art.
24 do Decreto Estadual n' 36. l8 4/2020, combinaao óom o s t " do aÍ. 65 da Lei À. g.aa69z.

Não há de se confundir estas modificações de quantitativos com o instituto do carona,pois aqui se considera a possibil'irlade de alteração da 
-quantidade 

inicialmente estabelecida pelo ente
responsável pelo certame, independentemente da existênciâ de órgão participante (carona).

(c) *É legal o uso 'ilimitado'das Atas de Registro de Preços, em virtude de inibir aconcorrência?"

É ilegal o uso. ilimitado das Atas de Registro de Preços, principalmente em relação à
adesão de outros órgãos ou entidades (carona), considerandlo que tui a viãlaçáo dos princípios basilares da

ler,ENZÃ. Pedro. Direito Constitucional Esguematlzado. 13" Ed. Sáo2010. p 96.
2ú}4ORAIS, Àlexandre. Direito Constitucional. 21" Ed. São paulo: At1as.

Paufo: Saraiva.

zOO1 . p. 12 .
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malor vantagem para a Admi
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s da competição, da igual
nistração Pública.

/&
entre licitantes e da busca dadade de condições
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.. (a; "É regar reutirizar a mesma Ata de Registro de preços para adquirir os mesmositens em processos diversos dentro do mesmo órgão administrativo?,,

A Ata de Registro de Preços deve ser utilizada para adquirir os itens e as respecüvasquantidades que foram inicialmente preyl1ui rç projeto básico ou t.rrno J" i"i".c*ià,'u". como no Edi-ta-l-e na minuta da Ata (PRocESSo LICITATORIÓ, ressalvadas 
"r 

*"ain."çã"r'fã.,..io.", limitadas a25o/o (vinte e cinco por centoL conforme o art. 65, ç'i', aa lei n" g.666/93 combinádo com o o art.24, doDecreto Estadual n 36.18412020_

Assim, não e cabível a 'adesão' à Ata confeccionada pelo próprio órgão (..carona,,consigo mesmo), pois, uma vez realizada a licitação, a fim de atender suas necàssiãades, não justifica amodificação dos quantitativos anteriormente estipulaáos, considerando que o disposto no inciso II do § 7"do art 15 da Lei de Licitações exige que a derniçao dás ruridades e quantidadÀ a sÀm adquiridas em
--.rnção do consumo deve ter sua estimàtiva obtida mediante adequada técnica quantitativa de estimação(planejamento2l).

Vale lembrar, ainda, que a validade da Ata de Registro de Preço originária nâo poderáser superior a doze meses, conforme art. 2l do Decreto Estadual n; X.lgCtZOZó.

6) CONCLUSÃO

Diante de todo o exposto, considerando a possibilidade de adesão à ata de registro depreços (carona), desde que atendidas às condições e aos limites legais nos t.À"r à"rt" parecer, conclui-se que:

1) Não há de se falar em hierarquia entre o Decreto Federal, Estadual e Municipal tendoem vista que cada um destes terá apricabilidade ná a.bito do ente público."r*úra"r",

- 2) Em regra e possivel ultrapassar os limites quantitativos registrados na Ata, porém deforma.limitada, pois o órgão ger_enciador ao especificar o quantitativo a ser licitado fica vinculado ao li-' ite le 25% em relação às modificações posteiiores, conforme o § 1o do art. 65 da Lei ;; i;.ffi;3 ;*:r-rnado como o art. 24 , do Decreto Esta drral n 36.lg412020;

. 3) E ilegal o uso ilimitado das Atas de Registro de Preços, principalmente em relação àadesão de outros órgãos ou entidades (carona), considerandã que haverá a;;üçüã;;-p"ncípios basila-res da licitação;

4) Não e cabível a reutilização da mesma Ata de Registro de preços para adquirir osmesmos itens em processos diversos dentro do mesmo órgão administiativo, pol., *u vez rcalizada alicitação' a fim de atender às necessidades do órgão, não jütifica u *oair"uçaã ããs [ràntitatluo, urt".i-ormente estipulados, ressalvadas as modificaçõeJposterioies limitadas a 25%oi"irt" 
" 

áin"o por cento);

5) só terá validade j urídica a adesão à Ata de Registro de Preços se atendidos os seguin-
tes:

2lO planejamento deve ter por base elementos reaisprocedimento anteriormente realizado pela AdninistraÇão.
e concretos, baseado
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que o edital de licitação contemple
número de adesões a serem recepcionaús pelo gerànc

a possibilidade do "
iador;

caronâ", dizendo, se possivel, o

- deverão ser mantidas as mesmas condições existentes na Ata de Registro de preço

É como opino.

Sucupira Riachão 30 de maio de 2022.

nror
Assessor J rídico
OAB/MA 2L-A
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- que o edital de licitação contemple o tqtal geral do quantitativo passivel de contrataçãoentre o licitante vencedor e o^órgão. participunt" lcuronãy, que, no .uro .rn t.tu 
"1111 

r*. da previsão noDecreto Municipal do orgão Gerenciádor, deve sei ate o máximo <Ie I (x)7o, independentemente do núme-rq de adesões,-a fim de permitir a economia de escala e ao mesmo tempo pÍeservar os princípios da licita-
ção como os da competição, livre concorrência e da busca da ln*o, ààg* pu* uio*rrirt ação pú-
blica;

- deverá ser previamente demonstrado, mediante avaliaçáo e exposição em processopróprio interno, a viabilidade,econômica, financeira e operacional da adesão à ata'de registro de preçoelaborada por outro órgão, inclusive por meio de cotação àe preços (formalismo pià"Ãuur;;
- interesse do carona em usar a Ata de Registro de preços em razão dos preços econdições do Sistema de Registro serem comprovadamente vantajosos;

- previa consulta e anuência do órgão gerenciador da Ata de Registro de preços, que,
.-.ta. u?1 aceito, deverá indicar os possíveis fomécedàres e respectivos preços a serem praticados,

obedecida a ordem de classificação;

aceitação do fornecedor beneficiário da contratação pretendida, condicionada àausência de prejuízos aos compromissos assumidos na Ata de Regist.o dé rreços to.igin*ul;

onglnana


