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PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLINDA

 

Do: 

Gabinete do Prefeito Municipal de 
 
 
Para: 
Secretaria Municipal de Administração
 
Assunto: Autorização para Adesão a Ata de Registro de Preços
 
 
Prezado Secretário: 
 
 
 

Em decorrência da solicitação para aderir Ata de Registro de Preços, bem 
como, pelo fato que entendo que ta
finalidade de melhorar a qualidade do transporte
Município ter sido contemplado com recursos para esta necessidade.

Na oportunidade, determino que se consult
contabilidade do Município, sobre a existência de Dotação Orçamentária 
apropriada no Orçamento Municipal do corrente exercício para a cobertura das 
despesas, bem como parecer jurídico sobre a possibilidade a referida contratação 
de via Adesão. Havendo previsão orçamentária e dotação e parecer favorável, 
AUTORIZO que seja providenciado o Processo Administrativo de Adesão a Ata 
de Registro de Preços
63/2013/FNDE/MEC respeitando os termos da Lei Federal
10.520/2002. 
    

Carlinda
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Gabinete do Prefeito Municipal de Carlinda  

Administração. 

Assunto: Autorização para Adesão a Ata de Registro de Preços

Em decorrência da solicitação para aderir Ata de Registro de Preços, bem 
pelo fato que entendo que tal veículo é de necessidade da Educação, 

finalidade de melhorar a qualidade do transporte escolar, tendo em vista o 
Município ter sido contemplado com recursos para esta necessidade.

Na oportunidade, determino que se consulte o departamento de 
contabilidade do Município, sobre a existência de Dotação Orçamentária 
apropriada no Orçamento Municipal do corrente exercício para a cobertura das 
despesas, bem como parecer jurídico sobre a possibilidade a referida contratação 

Adesão. Havendo previsão orçamentária e dotação e parecer favorável, 
que seja providenciado o Processo Administrativo de Adesão a Ata 

de Registro de Preços 021/2014, referente Pregão Eletrônico 
respeitando os termos da Lei Federal nº 8.666/93, Lei 

  

arlinda - MT, em 09 de Abril de 2015. 

Geraldo Ribeiro de Souza 
Prefeito Municipal 

 

 

Assunto: Autorização para Adesão a Ata de Registro de Preços 

Em decorrência da solicitação para aderir Ata de Registro de Preços, bem 
Educação, com 

, tendo em vista o 
Município ter sido contemplado com recursos para esta necessidade. 

e o departamento de 
contabilidade do Município, sobre a existência de Dotação Orçamentária 
apropriada no Orçamento Municipal do corrente exercício para a cobertura das 
despesas, bem como parecer jurídico sobre a possibilidade a referida contratação 

Adesão. Havendo previsão orçamentária e dotação e parecer favorável, 
que seja providenciado o Processo Administrativo de Adesão a Ata 

referente Pregão Eletrônico 
nº 8.666/93, Lei 



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLINDA

 

Da: 

Secretaria Municipal de Administração
 
Para: 
Departamento de Contabilidade
 
Assunto: Solicita verificação de 
 
 
 

Senhora Contador
 
 

Solicito verificação de dotação orçamentária, no orçamento vigente, 
R$148.900,00 (Cento e quarenta e oito
veículo tipo ônibus rural escolar ORE 1.

 

Carlinda

 
 
 
 
 

Secretária 
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Administração e Finanças 

Departamento de Contabilidade 

Solicita verificação de saldo orçamentário 

Contadora: 
 
 

Solicito verificação de dotação orçamentária, no orçamento vigente, 
Cento e quarenta e oito mil e novecentos reais) para aquisição

tipo ônibus rural escolar ORE 1. 
 

Carlinda - MT, em 09 de Abril de 2015. 

Cláudia Avanci Belido 
 Municipal de Administração e Finanças

 

 

Solicito verificação de dotação orçamentária, no orçamento vigente, no valor de 
aquisição de um 

e Finanças 



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLINDA

 

Da: 
Secretaria Municipal de Administração
 
Para: 
Procuradoria Jurídica do Município
Dr. Nilton Nunes Gabriel
 
Assunto: Solicita Parecer Jurídico sobre a Adesão a Ata de Registro de Preços.
 
 
 

Prezado Sr. 
 
 

Solicito a Vossa Senhoria, que seja elaborado parecer jurídico acerca da 
possibilidade de realizar aquisição de 
através de Adesão a Ata
Eletrônico 63/2013/FNDE

 
 
 

Carlinda 
 
 
 
 

Secretária 
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Administração e Finanças 

Procuradoria Jurídica do Município 
Dr. Nilton Nunes Gabriel 

Parecer Jurídico sobre a Adesão a Ata de Registro de Preços.

 
 

a Vossa Senhoria, que seja elaborado parecer jurídico acerca da 
aquisição de um veículo tipo ônibus rural escolar ORE 1

Adesão a Ata de Registro de Preços 021/2014, referente Pregão 
FNDE/MEC.   

 
 
 

Carlinda - MT, em 10 de Abril de 2015. 

Cláudia Avanci Belido 
 Municipal de Administração e Finanças

 

 

Parecer Jurídico sobre a Adesão a Ata de Registro de Preços. 

a Vossa Senhoria, que seja elaborado parecer jurídico acerca da 
tipo ônibus rural escolar ORE 1 

, referente Pregão 

Administração e Finanças 



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLINDA

 

Do: 
Departamento de Contabilidade
 
Para: 
Secretária Municipal de Administração
Sra. Cláudia Avanci Belido
 
 

CERTIDÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 
 

Atendendo solicitação dessa Secretaria, no que diz respeito 
realizar aquisição de um veículo tipo ônibus rural escolar ORE 1 através 
a Ata de Registro de Preços 0
063/2013/FNDE/MEC, venho informar
poderá ser realizada as despesas

Código Funcional Programático

 

129-07.001.12.361.0002.10
Material Permanente
 
 

Carlinda 

 
 

 
 

____________________
VIVIANE CRISTINA RICHARTZ DE OLIVEIRA
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Departamento de Contabilidade 

Administração 
Cláudia Avanci Belido 

CERTIDÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Atendendo solicitação dessa Secretaria, no que diz respeito 
veículo tipo ônibus rural escolar ORE 1 através 

Registro de Preços 021/2014, referente Pregão Eletrônico 
, venho informar-lhe a DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA na qual 

poderá ser realizada as despesas: 

Código Funcional Programático 

 
002.1009/4490.52.00.00.00 Equipamentos e 

Material Permanente 

Carlinda - MT, em 10 de Abril de 2015. 

 

_______________________________ 
VIVIANE CRISTINA RICHARTZ DE OLIVEIRA 

CRC MT 010276/0-6 

 

CERTIDÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

Atendendo solicitação dessa Secretaria, no que diz respeito a 
veículo tipo ônibus rural escolar ORE 1 através de Adesão 

4, referente Pregão Eletrônico 
lhe a DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA na qual 

/4490.52.00.00.00 Equipamentos e 

 



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLINDA

 

A  
Comissão Permanente de Licitaç
 
Nesta 
 
Assunto: Adesão a Ata de Registro de

 

Objeto de licitação: Aquisição 
escolar ORE 1, através de Adesã
Pregão Eletrônico 63/2013/FNDE

 
Órgão Gerenciador: FNDE 

A Assessoria 
8.666/1993 e 10.520/2002, cumulado com as alterações que lhe foram dadas, exara o 
seguinte PARECER: 

 A adesão à ata de registro de preços por terceiros foi instituída 
pelo Decreto nº 3.931/01, conforme pr

Art. 8º A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, 

poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração que não 

tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao órgão 

gerenciador, desde que devidamente comprovada à vantagem.

(…) 

§ 3º As aquisições ou contratações adicionais a que se refere 

este artigo não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento dos 

quantitativos registrados na Ata de Registro de Preços.

A conjugação dessas disposições autoriza um órgão ou uma 
entidade da Administração que não tenha participado da licitação firmar contratos 
com base na ata de registro de preços de terceiros.

O tema é bastante polêmico, sendo comumente criticado por 
parte da doutrina e por alguns órgãos de controle, em razão de sua instituição ter 
ocorrido por decreto, sem amparo legal

                                                     
1Nesse sentido se forma a orientação do prof. Joel de Menezes Niebuhr. (NIEBUHR, Joel de Menezes. Carona em ata de registro de
preços – Atentado veemente aos princípios de Direito Administrativo. Revista Zênite
Zênite, n. 143, p. 13, jan. 2006, seção Doutrina/Parecer/Comentários.).

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLINDA 

ESTADO DE MATO GROSSO 

CNPJ 01.617.905/0001-78 

Gestão 2013 – 2016 

 

 

 

 

PARECER JURÍDICO 

Comissão Permanente de Licitação 

Assunto: Adesão a Ata de Registro de Preços 
 

quisição de um veículo de transporte escolar tipo ônibus rural 
através de Adesão a Ata de Registro de Preços 021

/2013/FNDE/MEC.   
 
 

A Assessoria Jurídica Municipal, observado o disposto da lei n.° 
8.666/1993 e 10.520/2002, cumulado com as alterações que lhe foram dadas, exara o 

adesão à ata de registro de preços por terceiros foi instituída 
pelo Decreto nº 3.931/01, conforme previsão do caput e §3º do art. 8º:

Art. 8º A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, 

poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração que não 

tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao órgão 

r, desde que devidamente comprovada à vantagem. 

 

§ 3º As aquisições ou contratações adicionais a que se refere 

este artigo não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento dos 

quantitativos registrados na Ata de Registro de Preços. 

conjugação dessas disposições autoriza um órgão ou uma 
entidade da Administração que não tenha participado da licitação firmar contratos 
com base na ata de registro de preços de terceiros. 

O tema é bastante polêmico, sendo comumente criticado por 
doutrina e por alguns órgãos de controle, em razão de sua instituição ter 

ocorrido por decreto, sem amparo legal1. 

              

Nesse sentido se forma a orientação do prof. Joel de Menezes Niebuhr. (NIEBUHR, Joel de Menezes. Carona em ata de registro de
Atentado veemente aos princípios de Direito Administrativo. Revista Zênite de Licitações e Contratos 

Zênite, n. 143, p. 13, jan. 2006, seção Doutrina/Parecer/Comentários.). 

veículo de transporte escolar tipo ônibus rural 
o a Ata de Registro de Preços 021/2014, referente 

Jurídica Municipal, observado o disposto da lei n.° 
8.666/1993 e 10.520/2002, cumulado com as alterações que lhe foram dadas, exara o 

adesão à ata de registro de preços por terceiros foi instituída 
e §3º do art. 8º: 

Art. 8º A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, 

poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração que não 

tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao órgão 

§ 3º As aquisições ou contratações adicionais a que se refere 

este artigo não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento dos 

conjugação dessas disposições autoriza um órgão ou uma 
entidade da Administração que não tenha participado da licitação firmar contratos 

O tema é bastante polêmico, sendo comumente criticado por 
doutrina e por alguns órgãos de controle, em razão de sua instituição ter 

Nesse sentido se forma a orientação do prof. Joel de Menezes Niebuhr. (NIEBUHR, Joel de Menezes. Carona em ata de registro de 
de Licitações e Contratos – ILC. Curitiba: 



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLINDA

 

De acordo com essas manifestações, a contratação por adesão 
à ata de registro de preços não atende o dever de licitar imposto pelo art. 37, i
da Constituição da República, pois não é precedida de procedimento licitatório 
específico ou de contratação direta com base no disposto nos arts. 24 ou 25 da Lei nº 
8.666/93. 

A par dessa discussão, o TCU se posiciona pela legalidade do 
procedimento e admite que as entidades sob sua jurisdição utilizem o carona.
sentido o TCU teve a oportunidade de analisar a figura do carona,
regularidade como procedimento em tese
Corte, além de ser o paradigma federal de controle externo, ainda 
delinear a jurisprudência sobre a aplicação da Lei de Licitações Contratos.

Esse delineamento é também um corolário natural do fato de 
que compete a União legislar privativamente sobre esse tema
assegurar uma razoável uniformidade de entendimentos da esfera de controle

Em tempo, em 
seguintes análises e providências: 
Registro de Preços esta comprovada nos autos; b) 
Gerenciador, tendo este autorizado à adesão; c) 
qual manifestou interesse em fornecer, d) o
quantitativo do registro.  

Considerando, portanto, o cumprimento das exigências 
indispensáveis para que este Municipio possa aderir à ata de registro

Desta forma, entendemos ser possível a contratação dos 
serviços em referência através da ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.

Carlinda 

                                                     
2 O TCU considerou regular a utilização de Sistema de Registro de Preços para a contratação de operadora de planos de saúde, 
impondo a condição de o edital vedar a utilização da ata de
registro de preços por órgãos/entidades não
participantes – caronas – nesse caso específico, entendeu não haver possibilidade de aferir s
vantajoso ou compatível com a faixa etária do quadro de pessoal do “carona”, pois o valor original da contratação é vinculado
peculiaridades das faixas etárias do pessoal do órgão gerenciador. TCU 
668/2005 
3 Art. 22, inc. XXVII, da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional
n° 19 de 4 de junho de 1998. 
4 Nesse sentido dispõe a súmula 222 do Tribunal de Contas da União: “As Decisões do Tribunal de Contas da União, relativas à 
aplicação de normas gerais de licitação, sobre as quais cabe privativamente à União legislar, devem ser acatadas pelos 
administradores dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios”.
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De acordo com essas manifestações, a contratação por adesão 
à ata de registro de preços não atende o dever de licitar imposto pelo art. 37, i
da Constituição da República, pois não é precedida de procedimento licitatório 
específico ou de contratação direta com base no disposto nos arts. 24 ou 25 da Lei nº 

A par dessa discussão, o TCU se posiciona pela legalidade do 
o e admite que as entidades sob sua jurisdição utilizem o carona.

teve a oportunidade de analisar a figura do carona, admitindo a sua 
regularidade como procedimento em tese2.É importante lembrar ao ensejo que essa 

aradigma federal de controle externo, ainda possuía
delinear a jurisprudência sobre a aplicação da Lei de Licitações Contratos.

Esse delineamento é também um corolário natural do fato de 
que compete a União legislar privativamente sobre esse tema3e a esse Tribunal 
assegurar uma razoável uniformidade de entendimentos da esfera de controle

Em tempo, em análise, solicita-se que sejam providenciadas as 
seguintes análises e providências: a) se existe vantagem que decorre da adesão à Ata de 
Registro de Preços esta comprovada nos autos; b) Efetuar prévia consulta ao Órgão 
Gerenciador, tendo este autorizado à adesão; c) Efetuar consulta ao licitante vencedor, o 
qual manifestou interesse em fornecer, d) osserviços pretendidos 

Considerando, portanto, o cumprimento das exigências 
indispensáveis para que este Municipio possa aderir à ata de registro. 

Desta forma, entendemos ser possível a contratação dos 
ência através da ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.

Carlinda - MT, em 13 de Abril de 2015. 

 
 

Salua Gazalli 
Assessora Jurídica 

 

              

O TCU considerou regular a utilização de Sistema de Registro de Preços para a contratação de operadora de planos de saúde, 
ção de o edital vedar a utilização da ata de 

registro de preços por órgãos/entidades não-participantes. Embora não apresentando restrições à tese de adesão de não 
nesse caso específico, entendeu não haver possibilidade de aferir se o preço vencedor será mais 

vantajoso ou compatível com a faixa etária do quadro de pessoal do “carona”, pois o valor original da contratação é vinculado
peculiaridades das faixas etárias do pessoal do órgão gerenciador. TCU - Plenário. Processo TC n.º 004.709/2005

Art. 22, inc. XXVII, da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional 

Nesse sentido dispõe a súmula 222 do Tribunal de Contas da União: “As Decisões do Tribunal de Contas da União, relativas à 
aplicação de normas gerais de licitação, sobre as quais cabe privativamente à União legislar, devem ser acatadas pelos 

es dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios”. 

De acordo com essas manifestações, a contratação por adesão 
à ata de registro de preços não atende o dever de licitar imposto pelo art. 37, inc. XXI, 
da Constituição da República, pois não é precedida de procedimento licitatório 
específico ou de contratação direta com base no disposto nos arts. 24 ou 25 da Lei nº 

A par dessa discussão, o TCU se posiciona pela legalidade do 
o e admite que as entidades sob sua jurisdição utilizem o carona. Nesse 

admitindo a sua 
.É importante lembrar ao ensejo que essa 

possuía missão de 
delinear a jurisprudência sobre a aplicação da Lei de Licitações Contratos. 

Esse delineamento é também um corolário natural do fato de 
e a esse Tribunal 

assegurar uma razoável uniformidade de entendimentos da esfera de controle4. 

se que sejam providenciadas as 
antagem que decorre da adesão à Ata de 

prévia consulta ao Órgão 
consulta ao licitante vencedor, o 

 não excede o 

Considerando, portanto, o cumprimento das exigências 

Desta forma, entendemos ser possível a contratação dos 
ência através da ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. 

O TCU considerou regular a utilização de Sistema de Registro de Preços para a contratação de operadora de planos de saúde, 

participantes. Embora não apresentando restrições à tese de adesão de não 
e o preço vencedor será mais 

vantajoso ou compatível com a faixa etária do quadro de pessoal do “carona”, pois o valor original da contratação é vinculado às 
004.709/2005-3. Acórdão 

Nesse sentido dispõe a súmula 222 do Tribunal de Contas da União: “As Decisões do Tribunal de Contas da União, relativas à 
aplicação de normas gerais de licitação, sobre as quais cabe privativamente à União legislar, devem ser acatadas pelos 



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLINDA

 

AUTORIZAÇÃO DE 

Ao  
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPALDE 
CARLINDA - MT  
Nesta 

 

DETERMINO E AUTORIZO a 
veículo de transporte escolar tipo ônibus rural escolar ORE 1
Ata de Registro de Preços 0
 
 

Atenciosamente, 
 
 

Carlinda 

 
 
 
 

_______________________________
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AUTORIZAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO

 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPALDE 

DETERMINO E AUTORIZO a realizar aquisição
veículo de transporte escolar tipo ônibus rural escolar ORE 1 através de Adesão a 
Ata de Registro de Preços 021/2014, referente Pregão Eletrônico 63/2013/FNDE

 

Carlinda - MT, em 13 de Abril de 2015. 

_______________________________ 
Geraldo Ribeiro de Souza 

Prefeito Municipal  

 
 

 
 

ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPALDE 

realizar aquisição de um  
através de Adesão a 
/2013/FNDE/MEC. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLINDA

 

AVISO DE ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
 
O MUNICÍPIO DE CARLINDA
interessados, que aderiu a Ata de Registro de Preços 0
de Desenvolvimento da Educação
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 
ELETRÔNICO 63/2013/FNDE
FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO 
TRANSPORTE ESCOLAR TIPO ÔNIBUS RURAL ESCOLAR ORE 1
 
 
EMPRESA DETENTORA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
AMERICA LTDA., CNPJ: 

 
 

Valor Total Aderido:R$148.9
 

Carlinda 

_______________________________
GERALDO RIBEIRO DE SOUZA
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AVISO DE ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

CARLINDA– MT, torna público para conhecimento dos 
a Ata de Registro de Preços 021/2014/FNDE – 

Desenvolvimento da Educação, através do PROCESSO ADMINISTRATIVO DE 
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 21/2014, 

/2013/FNDE/MEC, PARA REGISTRO DE PR
FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO DE 
TRANSPORTE ESCOLAR TIPO ÔNIBUS RURAL ESCOLAR ORE 1

EMPRESA DETENTORA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:IVECO LATIN 
, CNPJ: 01.844.555/0005-06 

148.900,00 (cento e quarenta e oito  mil e nove
 

 

Carlinda - MT, em 15 de Abril de 2015. 
 
 
 
 

_______________________________ 
GERALDO RIBEIRO DE SOUZA 

Prefeito Municipal  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AVISO DE ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

torna público para conhecimento dos 
 Fundo Nacional 

O ADMINISTRATIVO DE 
/2014, PREGÃO 

, PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA 
VEÍCULO DE 

TRANSPORTE ESCOLAR TIPO ÔNIBUS RURAL ESCOLAR ORE 1. 

IVECO LATIN 

novecentos reais) 



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLINDA

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLINDA 

ESTADO DE MATO GROSSO 

CNPJ 01.617.905/0001-78 

Gestão 2013 – 2016 

 

 


