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JUSTIFICATIVA DE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇO (CARONA)
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A Secretaria de Educação do Município de Quixadá/CE, necessita aà4ir 33/
(REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO
ESCOLAR PARA USO EM UNIDADES ESCOLARES, DE ACORDO COM OS
CR1TERIOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERENCIA DE
RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE
QUIXADÁjCE).
No intuito de acelerar a aquisição em questão, foram realizadas consultas a atas de registro
de preços vigentes constantes no sítio do TCE, https://www.tce.ce.gov.br/ e ou
https://Iicitacoes.tce.ce.gov.hrl, portal de licitações dos municípios, sendo identificado o
pregão eletrônico (N° 2021.07.22.02-PMI-SECES) realizado pelo órgão (SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO CULTURA E ENSINO SUPERIOR DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE) no
qual a empresa (R 5 COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI - ME - CNPJ N°
04.788.639,1)001-34), foi vencedora do item cujas especificações atendem a necessidade da
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE QUIXADÁ.
Foi realizada pesquisa de preços, conforme orçamentos em anexo (SEI no
20211206004), verificando-se que os valores propostos são superiores ao valor registrado na
ARP em questão, ficando demonstrada que a aquisição através de adesão ao registro de
preços do (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ENSINO SUPERIOR DO
MUNICIPIO DE IGUATU/CE) é vantajosa para a Administração, gerando economia para
a instituição e, diante disto, justifica-se a Adesão ao Registro de Preços do citado órgão.
Ademais, foi verificado que as especificações técnicas do (s) produto (s) constante
(s) nos orçamentos estão de acordo com as especificações do (s) produto (s) que a Secretaria
de Educação de Quixadá pretende adquirir, conforme discriminado no termo de referência
(SEI n° 20211206004) e ata de registro de preços do Órgão gerenciador (N° 20212435).
Justificamos ainda que a adesão a Ata de Registro de Preços cumpre os princípios
da vantajosidade, economicidade, eficácia e eficiência, uma vez que com este procedimento,
a Secretaria de Educação de Quixadá, ADQUIRE UM PRODUTO já aceito por outro órgão,
fator que propicia segurança de que o material adquirido atenderá a demanda da Secretaria,
além de proporcionar presteza, celeridade e pronto atendimento à demanda dessa
Instituição.
Diante disso, com fulcro no Decreto n° 7.892/2013, alterado pelo Decreto n°
9.488/2018, o modo escolhido para a aquisição da solução em epígrafe, foi à adesão à Ata
de Registro de Preços n° (N° 2021 .10.20.03-PMI-SECES) do (SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO CULTURA E ENSINO SUPERIOR DO MUNICIPIO DE IGUATU /CE),
uma vez que este procedimento gerará economicidade e celeridade processual para a
Secretaria de Educação do Municipio de Quixadá/CE.
Quixada/CE, 17 de dezembro de 2021.

DE
VERUZIA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO
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Oficio no 2021.12.17.001

Quixadá/CE, 17 de dezembro de 2021.

Ao Exmo.(a) Sr
MARLUCE TORQUATO LIMA GONÇALVES
Secretária de Educação, Cultura e Ensino Superior do Município de Iguatu /CE.
Vimos por meio deste solicitar a Secretária de Educação, Cultura e Ensino Superior do
Município de Iguatu do Estado do Ceará, gestor da ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS N°. 2021.10.20.03-PMI-SECES, oriunda PREGÃO ELETRÔNICO N°.
2021.07.22..02-PMI-SECES, autorização para adesão da referida ATA, conforme
descritivo no objeto licitado e nas mesmas condições de fornecimentos.
Caso seja aceita nossa solicitação, pedimos que nos seja encaminhado cópia dos
documentos do processo, tais como: ; Edital e seus anexos; Cópia das Portarias;
Publicação do Aviso de Licitação e Ata da Sessão ou Sessões; Extrato da Ata e outros;
Eventuais Impugnações ou recursos; Cópia dos documentos do vencedor; Copias dos
Pareceres Técnicos ou Jurídicos; Cópia da Proposta Readequada, Ata de Registro de
preço, bem como demais documentos que estejam relacionados ao referido processo
licitatório.
Agradecemos antecipadamente a atenção e aguardamos o atendimento a solicitação.
Atenciosamente,

ROZ
VERUZIA J
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Rua José de Queiroz Pessoa - 1932 Centro
63900-221 - Quixadá-CE
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ANEXO
EMPRESA: R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI - ME
CNPJ N° 04.788.639fl001-34
Item

00037

Marca

Produtos
Modelo:
Universitária
Cadeira
Adulto ROBUSTER Cadeira com
assento e encosto em resina
termoplástica virgem, atendendo a
norma técnica MW 7661 7:2012 da
ABNT / fabricados pelo processo de
Cadeira
termoplástico.
injeção
universitária com prancheta para
destro e canhoto em Resina
capaz
termoplástica
ABS,
de
comportar/ a totalidade de uma folha
de papel A4 na horizontal / vertical,
dotada de dois porta lápis na posição
vertical e outro na horizontal.
Prancheta medindo: 560x335mm.
Fixação a estrutura através de 05
parafuses PI-astic Flangeado 5x25
zincado branco. Assento com
medidas 408x468mm+ 5mm altura
4
60mm
assento/chão
aproximadamente sem orifícios e com
separador de perna. Fixação do
assento a estrutura através de
parafusos sextavado auto Atarraxamte. Encosto com medidas mínimas
408xSmm, sem orifícios e com
puxador para facilitar o carregamento
da cadeira. Logomarca do órgão
injetada em alto-relevo no encosto
com dimensional de 60x1lBmm +
5mm. Fixação do encosto a estrutura
através de 4 rebites de repuxo 4,
Bxl2mm, dois em cada fado. Espaço e
Nome para Tonrlcamento. Porta
livros confeccionado em resina
termoplástica de alto impacto,
polipropiteno fechado nas partes
traseira e laterais cobrindo parte da
estrutura que interJ-iqa a base do
Assento com capacidade de 20 litros
aproximadamente. Logomarca do
órgão injetada em alto relevo nas
laterais do porta livros. Porta mochila
em
confeccionado
retrátil

só
AÇO

Unsd

unidade

Quant.
Total

Valor Unit.

2000

R$ 501,80

Rua José de Queiroz Pessoa - 1932 Centro
63900-221 - Quixadá-CE

Valor Total

ES 1.003.600,00
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polipropileno.
antiderrapantes
termoplástica
extremidades

Sapatas
em
resina
envolvendo
as
dos pés, medindo

1'

727Í
.7

aproximadamente 155x55x40mm e
96x55x4Omm,

injetadas

em

fixada

polipropileno virgem,
a
estrutura através de rebite de repuxo
4. Bxi2mm. Base

da

prancheta

formada por um tubo medindo
25x25mm com i,Smm de espessura e
um suporte formado por um tubo
25x25mm com 1, 2mm de espessura, 1
posicionado sob a prancheta. 1 sem
emendas/ sem t,rgu". 1 dobrado Pelo
processo O" 1 conformação mecânica
por

1

dobramento.

Estrutura

1

formada por dois pares A" 1 tubo
oblongo medindo 20x BmmI com
espessura de lr5mm que fazem a
interligação da base 1 do assento com

i

os pés. Base Ido assento e interligação
ao 1 encosto em tubo oblongo 1
16x30mm com espessura
Smm

totalmente

coberta

o'
1

1,
pelo

encosto. Uma barra 1 horizontal de
reforço em 1 Ludo oblongo medindo
16x3Onunl com espessura dei, 5mm

-

1 fixada enb.re uma das colunas 1 que
liga a base do assento 1 aos pés. Base
dos
em 1 Lubos oblonqos
medindo lçifts {gl2Ox4Srnm com l,
5mm de espessura, em forma de arco
com

raio

medindo

no

máximo

BOOmm. Cor da Estrutura: Branca.
Deverá haver no encosto da cadeir, a,
injetado bm alto relevo a logomarca e
o nome da prefeitura municipal de

-

quixada, além do espaço em relevo
para colocação do número de
tombamento não será permitida a
colocação de rebitbs ou artefato
similar que possa reduzir a referência
do matertaL

r
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OFICIO SOLICITANDO A ADESÃO ATA VOE REISTRO DE PREÇO 2021.10.20.03
Comissão de Compras <comprasquixada.ce.gov.br>
Para: Licitacaoiguatu.ce.gov.br
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ST-Protocolo cprotocoIo.pmi@iguatu.ce.gov.br>
Para: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADA <cornpras©quixada.ce.gov.br>

21 de dezembro de 2021 10:30

Olá, PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADA.
O protocolo solicitado por você mudou de situação para finalizado pelo departamento de GABINETE DA' -:
SECRETARIA - SEFAM
Protocolo de número: PMI-00001223/2021-21 de dezembro de 2021-09:29.
CLIQUE AQUI PARA VER O PROTOCOLO
Atenciosamente, equipe ST-Protocolo.
ST-Protocolo

Secretaria da
Fazenda Municipal

.4

CtP4

Prefeito
•
Arngo
do Crior,co

TERMO DE ANUÊNCIA

Assunto; Resposta a Solicitação, ao ofício n° 2021.12.17.001 com data de 17 de dezembro de 2021, oriundo
da Secretaria Municipal da Educação de Quixadá-CE, que solicita utilização de Ata de Registro de Preços
realizada através da Secretaria da Educação, Cultura e Ensino Superior do Município de Iguatu-CE.

A Prefeitura Municipal de Iguatu, através da Secretaria da Fazenda, vem por meio deste,
informar da concordância deste órgão, quanto à adesão à ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°.
202L10.20.03-PMI-SECES, oriunda do processo administrativo PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO
DE PREÇOS N.° 2021.07.22.02-PMI-SECES, realizada pela Secretaria de Educação, Cultura e ensino
Superior, Iguatu-CE, com fulcro no art. 22 do Decreto Federal n°7.892/13 e Decreto do Município de Iguatu n°
37/2017, em seu art. 21, os quais possibilitam adesão por qualquer órgão ou entidade da administração
pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador. O
processo licitatório possui o objeto: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de mobiliário escolar
para uso em unidades Escolares, de acordo com os critérios estabelecidos no Termo de Referência de
responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Ensino Superior de Iguatu/CE.
Ressaltando que as contratações decorrentes do referido Registro de Preços não poderão
exceder aos quantitativos solicitados e, ainda a partir deste, fica sob responsabilidade do(s) vencedor(es),
manifestar interesse ou não quanto à contratação, devendo assim, o solicitante providenciar a devida
consulta.
Informamos ainda que os documentos solicitados através do Oficio supracitado serão
encaminhados por meio de e-mail.
Ficamos à disposição!
Iguatu-CE, 20 de dezembro de 2021

,714'-/C
JEDIEL LEONARDO BEZERRADA CUNHA
Ordenador de Despesas da pasta
CPF N° 035.330.863-30.
Secretaria da Fazenda Municipal
(órgão Gerenciador da Ata de Registro de Preços)

guatu.ce.gov.br
@pr.f.ituraiguatu

a

(88) 3581-6563 1 jedieI.leonardoiguatu.ce.gov.br
Rua Guilhardo Gomes de Araújo. S/N, Esplanada II
Iguatu, Ceará, Brasil 1 CEP 63505-005
CNPJ: 07.810.668/001-90

Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento
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Oficio n°2021.12.21.001

À Empresa: R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI- ME
CNPJ N° 04.788.63910001-34
SR. RUBENS DE SOUZA RODRIGUES
Assunto: Solicitação de Adesão a ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°. 2021.10.20.03-PMI-SECES,
oriunda PREGÃO ELETRÔNICO Nt 2021.07.22.02-PMI-SECES.
Senhor Fornecedor,
Informamos a V. As, O interesse da Secretaria de Educação do município de Quixadá Estado do Ceará, em
aderir à ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°. 2021.10.20.03-PMI-SECES, oriunda PREGÃO
ELETRÔNICO Nt 2021.07.22.02-PMI-SECES, firmada entre esta Empresa e o Município de Iguatu Ceará, conforme descritivo no objeto licitado e nas mesmas condições dos serviços.
Neste sentido, formulamos a consulta acerca da possibilidade de anuência, para a prestação dos serviços em
Anexo, para a Secretaria de Educação do Município de Quixadá Estado do Ceará, Se houver interesse em
fornecer que envie, juntamente com a anuência a seguinte documentação dentro do prazo de vigência e se
copias, autenticadas em cartório, ou que atenda ao procedimento n° 100 de 26 de maio de 2020;
Contrato social, CNPJ, CND Federal, CND Estadual, CND Municipal, FCTS, CND Trabalhista, Atestado de
Capacidade Técnica, Certidão de Falência, Balanço, Declaração que não emprega menor.
Sem mais para o momento.
Atenciosamente,

VERUZk&XÏMTDE QUEIROZ
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO
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ANEXO
EMPRESA: R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI - ME
CNPJ N° 04.788.639fl1001-34
Item

0()007

Produtos

Marca

Unld

Universitária
Modelo:
Cadeira
Adulto ROBUSTER Cadeira com
assento e encosto em resina
termoplástica virgem, atendendo a
norma técnica NBR 7661 7:1,3 da
ABNT / fabricados pelo processo de
injeção
termoplástico.
Cadeira
universitária com prancheta para
destro e canhoto em Resina
termoplástica ABS, capaz de
comportar/ a totalidade de uma folha
de papel A4 na horizontal / vertical,
dotada de dois porta lápis na posição
vertical e outro na horizontal.
Prancheta medindo: 560x335mm.
Fixação a estrutura através de 05
parafusos PI-astic Flangeado 5x25
zincado branco. Assento com
medidas 40x468mm+ 5mm altura
assento/chão
4
óOmm
aproximadamente sem orifícios e
com separador de perna. Fixação do
assento a estrutura através de SÓ
Unidade
parafusos sextavado auto Atarraxam- AÇO
te. Encosto com medidas mínimas
408x305mm, sem orifícios e com
puxador
para
facilitar
o
carregamento da cadeira. Logomarca
do órgão injetada em alto-relevo no
encosto com dimensional de
60x1113mm + 5mm. Fixação do
encosto a estrutura através de 4
rebites de repuxo 4, 13xI2mm, dois em
cada fado. Espaço e Nome para
Tonrlcamento.
Porta
livros
confeccionado
em
resina
termoplástica de alto impacto,
polipropileno fechado nas partes
traseira e laterais cobrindo parte da
estrutura que interj-iqa a base do
Assento com capacidade de 20 litros
aproximadamente. Logomarca do
órgão injetada em alto relevo nas
laterais do porta livros. Porta mochila

Quant.
Total

Valor Unit.

2000

R$ 501,80

Rua José de Queiroz Pessoa - 1932 Centro
63900-221 - Quixadá-CE

Valor Total

R$ 1.003600,00
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retrátil
confeccionado
em
polipropileno.
Sapatas
antiderrapantes
em
resina
envolvendo
termoplástica
as
extremidades dos pés, medindo
aproximadamente 155x55x40mm e
96x55x40mm.
injetadas
em
polipropileno virgem, fixada a
estrutura através de rebite de repuxo
4, Bx12mm. Base da prancheta
formada por um tubo medindo
25x25mm com 1,5mm de espessura e
um suporte formado por um tubo
25x25mm com 1, 2mm de espessura, l
posicionado sob a prancheta, 1 sem
emendas/ sem t.rgu". 1 dobrado Pelo
processo O" l conformação mecánica
por 1 dobramento. Estrutura l
formada por dois pares A" 1 tubo
oblongo medindo 20x Bmml com
espessura de lr5mm que fazem a
interligação da base 1 do assento com
os pés. Base 1 do assento e
interligação ao 1 encosto em tubo
oblongo 1 16x30mm com espessura
O" 1 1, 5mm totalmente coberta 1 pelo
encosto. Uma barra 1 horizontal de
reforço em l Ludo oblongo medindo
16x30mml com espessura dei, 5mm
1 fixada enb.re uma das colunas 1 que
liga a base do assento 1 aos pés. Base
dos pés em 1 Lubos oblonqos
medindo! çifts (g1 2 0x4 Srnm comi,
Smm de espessura, em forma de arco
com raio medindo no máximo
SOOmm. Cor da Estrutura: Branca.
Deverá haver no encosto da cadeir, a,
injetado bm alto relevo a logomarca e
o nome da prefeitura municipal de
quixadá, além do espaço em relevo
para colocação do número de
tombamento - não será permitida a
colocação de rebitbs ou artefato
similar que possa reduzira referência
do matertal.

Rua José de Queiroz Pessoa - 1932 Centro
63900-221 - Quixadã-CE

- -

- - -
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Comissão de Compras <comprasquixada.ce.gov.br>

OFICIO SOLICITANDO ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°
2021.10.20.02 - PMI - SECES
RUBENS RODRIGUES <flashiguatuhotmail.com>
Para: Comissão de Compras <compras©quixada.ce.gov.br>

21 de dezembro de 2021 12:07

Bom dia,
Segue anexo, nossa Resposta a vossa solicitação juntamente com a documentação solicitada.
Documentos Carona Quixadá.rar
-Oficio 29-2021-Manifesto.pdf

aU,

flash
CENTER

Rubens / Rodrigues
flashiguatu@hotmail.com /(88) 98888-7371
Flash Center

(88) 3581-3934
RUA EPITÁCIO PESSOA, N°316
CENTRO- IGUATU - CE
CEP: 63500-044

O©O
De: Comissão de Compras <comprasquixada.Ce.gov.br>
Enviado: terça-feira, 21 de dezembro de 202110:47
Para: flashiguatu@hotmail.com <flashiguatu©hotmaii.corn>
Assunto: OFICIO SOLICITANDO ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO N2 2021.10.20.02 - PMI - SECES
[Texto das mensagens anteriores oculto]

0883581-3934 ®8899641.9800

flash

•

ctendimento@floshcenter.com.br

O floshcenter.com.br

CENTER

Ofício n° 29/2021
Assunto: Resposta ao Ofício n° 2021.12.21.001, que trata de vossa solicitação referente a adesão a afã
de Registro de Preços n° 2021.10.20.03-PMI-SECES, oriunda do Pregão Eletrônico n°. 2021.07.22.02PM1-SECES.
A
lima. Sra. Veruzia Jardim de Queiroz

Vimos, por meio deste, em resposta o vossa solicitação, manifesta nosso INTERESSE e ANUENCIA,
para adesão à Registro de Preços no 2021J0.20.03-PMI-SECES, oriunda do Pregão Eletrônico no.
2021 .07.22.02-PMI-SECES. Cujo o objeto é o Registro de Preços para futuro e eventual aquisição de
mobiliário escolar para uso em unidades Escolares, de acordo com os critérios estabelecidos no Termo de
Referência de responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Ensino Superior de Iguatu/CE.
Estando de acordo com o fornecimento dos produtos do referido processo nas quantidades e valores
constantes na tabela enviada em vossa solicitação e que forneceremos nas mesmas condições do referido
pregão.

Sem mais para o momento, reiteramos com votos de elevada estima. Cordialmente.

lguatu, 21 de dezembro de 2021

Informações:
Proponente: R 5 COMERCIO DE IMPORTADOS EIREU
CNPJ: 04.788.639/0001-34

Rubens de Souza Rodrigues
Representante legal
RG: 98029258708
CPF: 644.083.963-20

9 RUA EPITÁCIO PESSOA, N°316 - CENTRO - CEP: 63500-044 - IGUATU-CE
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O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Certisign.
Para verificar as assinaturas dique no Iink: https:I/www.portaldeassinaturas.com.brNerificar/CFOB-8232F77D-B11F ou vá até o site https:/Iwww.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código abaixo para
verificar se este documento é válido.

Código para verificação: CFOB-8232-F77D-B1 1 E
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Hash do Documento
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O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 21112/2021 é(sâo):
Rubens De Souza Rodrigues (Signatário - R S COMERCIO DE
IMPORTADOS EIRELI) - 644.083.963-20 em 21/12/2021 11:55
UTC-03:00
Tipo: Certificado Digita' - R 5 COMERCIO DE IMPORTADOS
EIRELI - 04.788.639/0001-34
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Cadeira Universitário ±Modelo Adulto ROBUSIER Cadeira com assento e
encosto em resina termoplóstica v irgem, atendendo a norma técnica NBR
16671:2018da A BNT, fabricados pelo processo de injeção termoplóstico.
Cadeira universitária com p rancheta poro destro e canhoto em Resina
terrnoplãstico ABS, capaz de comportar, a totalidade de uma folia de
papel A4 na horizontal / vertical, dotada de dois parta lápis na posição
vertical e outro no horizontal. Prancheta medindo: 560x335mm. Fixação
a estrutura através de 05 parafusos Plástico Flagelado 5x25 zincado
branco. Assento com medidas 408x468mm ±5nvn altura assento/chão
460nvn aproximadamente sem orificio, e com sepamador de perna.
Fixação do assento a estrutura através de parafusos sextavado
outoatarroxonte. Encosto com medidas minimos 408x 305mm, sem orificios
e com puxador para facilitar o carregamento do cadeira. Logo.narca do
tada em a lto-relevo rio encosto caos dimensionol de 60x1 18~
órgão inje
±5mm. Fixação do encosto a estrutura através de 4 rebite, de repuxo
4,8112mn,, dois em cada lodo. Espaço e Nome para Tombamento. Poda
livro, confeccionado em resina te rmoplóstica de alto Impacto,
poliprapileno fechado nas partes traseira e laterais cobrindo parte da
estrutura que interliga a base do assento com capacidade de 20litros
aproximadamente. Logomorca do órgão injetada em alto-relevo nas
laterais dos porta livros. Porta mochila retrátil confeccionado em
poliprapileno. Sapatas antiderrapantes em resina termoplóstica
envolvendo os extremidades dos pés, medindo aproximadamente
1 S5x5Sx4Omm e 96x55x40mn, injetadas em poliprapileno virgem,
fixada a estrutura através de rebite de repuxo 4,8x l 2mm. Base da

Assumimos o comprom isso de bem e fielmente fornecer o objeto desta licitação, coso sejamos vencedores, inclusive qua nto ao prazo de entrega dos p rodutos.
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prancheta formado por um tubo medindo 25x25mm com 1,5mm de
espessura e um suporte formado por um tubo 25x25mm com 1,2mm de
espessura, posicionado sob a prancheta, som emendas, sem rugas,
dobrado pelo processo do conformação mecânico por dobramento.
Estrutura fornada por dois pares de tubo oblongo medindo 20x 48mm com
espessura de l,Smm que fazem a interligação da base do assento com os
pós. Base do assento e interligoção ao encosto em tubo oblongo 16x30mm
com espessura de 1,5mm totalmente coberto pelo encosto. Uma borra
horizontal de reforço em tudo oblongo medindo 16x30~ com espessura
de 1 ,5mm fixada entre sana dos colunas que liga a base do assento aos
pés. Base dos pés em tubos oblongos medindo 20x 48mm com 1,5mm de
espessura, em forma de a rcocom raio medindo no máximo BOOmm. Cor
do Estruturo: Bronca.DEVERAHAVER NO ENCOSTODACADEIRA,
INJETADOEM ALTO RELEVO A L000MARCAE ONOME DA PREFEITURA
MUNICIPAIZDEIOUATIJ, ALEM DOESPAÇOEM RELEVOPARA
COLOCAÇAODONÚMERO DETOMBAMENTO - NÃOSERÁPERMITIDA
A COLOCAÇÃODEARBIFESOU- ARTEFATO SIMILAR QUEPOSSA
REDUZIR ARESISTENCIADO MATERIAL -
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Iguatu, 21 de dezembro de 2021.
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da forma como proposta
Declaramos a inda haver rece bido cio Prefeitura o Edital e seus anexo, estando dente de suas normas e exigências, as quais aceito
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PREFEITURA DE

QUIXADA
Comissão de Licitação

TERMO DE AUTUAÇÃO

Hoje, nesta cidade, autuo o Processo Administrativo de Adesão sob o número 08.004/2021ARP cujo objeto é a AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR PARA USO EM UNIDADES ESCOLARES
DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE QUIXADA/CE.
É imperioso destacar o disposto na redação do art. 69, XVI da Lei n2 8.666/93:
"Comissão - Comissão, permanente ou especial, criada pela Administração com a
função de receber, examinar e julgar todos os documentos e procedimentos relativos
às licitações e ao cadastramento".
Nesse raciocínio, não cabe à comissão de licitação avaliar o conteúdo das pesquisas de
preços realizada pelo setor competente das secretarias municipais, pois são de responsabilidade desta,
apenas os atos relacionados à condução do procedimento licitatório, conforme Acórdão 594/2020 - TCU
Pleno.
No mesmo sentido, o Acórdão 4848/2010 da P Câmara-TCU, firmou o seguinte
entendimento:
"Não constitui incumbência obrigatória da CPL, do pregoeiro ou da autoridade
superior realizar pesquisas de preços no mercado e em outros entes públicos, sendo
essa atribuição, tendo em vista a complexidade dos diversos objetos licitados, dos
setores ou pessoas competentes envolvidas na aquisição do objeto".
Além disso, quanto a contratação, também não é de responsabilidade da comissão, assim,
o doutrinador Marçal Justen Filho ensina:
"Sob a vigência da Lei ri9 8.666, a comissão de licitação não pratica qualquer ato
concreto, além da classificação. A atividade jurídica da comissão de licitação se exaure
com a classificação (e com a manifestação nos eventuais recursos interpostos). Não lhe
compete emitir apreciação acerca de conveniência ou inconveniência da contratação
ou sobre a satisfatoriedade das propostas."
Desta feita, depreende-se que a realização das coletas de preços é de responsabilidade do
órgão que as elaborou e à viabilidade, ou não, da contratação é atribuição da autoridade competente na
estrutura da entidade, por conseguinte, tal responsabilidade não é da Comissão de Licitação, tendo em
vista não se encontrarem determinadas no rol de suas funções.
Dado o exposto, do que, para constar, lavrei o presente termo. Quixadá/Ce, 23 de
dezembro de 2021.

Mirlla Mftfa Saldanha Lima
Presidente da Comissão de Licitação

Trav. José Jorge Matias, s/N
Campo Velho, 63907-010 Quíxadá-CE
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Q•.4 QUIXADA
GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N° 09.03.002/2021

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE QUIXADÁ, Ricardo José Araújo Silveira, no uso
de suas atribuições que lhe são conferidas pelo art. 89, inciso II, alínea c' da Lei
Orgânica do Município, de conformidade com as disposições da Lei Municipal N°
2.922/2018da Lei Federal N°. 8.666/93, alterada e consolidada;

RESOLVE:
Art. 11- Constituir a Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura de
Quixadá - CPL-PMQ, que será composta pelos seguintes servidores, já
devidamente nomeados conforme atos específicos:
- Presidente: Mirila Maria Saldanha Lima;
II - 11 Membro: Ana Letícia França Ferreira;
iii - 21 Membro: Uyara Dayana de Alencar Capistrano;
IV - Secretário: Francisco Thiago Pessoa de Queiroz.
Art. 21- No caso de ausências ou impedimentos, o Presidente da Comissão
Permanente de Licitação, será substituída pelos membros observada a ordem de
nomeação/designação.
Parágrafo Único - Os membros, no caso de ausências ou impedimentos, serão
substituídos pelos membros suplentes a seguir indicados:
- 1° Membro; Tiago Amorim Jorge;
II - 21 Membro: Gésyka Crisóstomo de Sousa.
Art. 30- À Comissão Permanente de Licitação ora constituída fica conferida
competência para:
- Proceder à realização de procedimentos positivos de licitação nas modalidades
Convite, Tomada de Preço e Concorrência, destinados à contratação de obras,
aquisição de bens e outros serviços relacionados com as atividades programas e
projetos de Quaisquer órgãos, entidades, secretarias, unidades ou fundos da
administração direta e indireta do Município de Quixadá, especialmente com a

Rua Tabelio Enéas, 649
Altos, 63900-169 Quixadá CE
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função de receber, examinar e julgar todos os documentos e Procedimentos na
conformidade da Lei Nacional N°. 8.666/93, alterada e consolidada;
li - Proceder à formalização dos processos de Dispensa ou Inexigibilidade de
Licitação de conformidade com os artigos 24, 25 e 26 da Lei Nacional N°. 8.666/93,
alterada e consolidada.
Art. 40- A Comissão deliberará pela maioria de seus membros, os quais
responderão solidariamente pelos atos decisórios que adotarem, salvo se posição
individual divergente estiver devidamente fundamentada e registrada em ata lavrada
na reunião em que tiver sido tomada a decisão.
Parágrafo Único - Na condução de cada processo de licitação, a Comissão zelará
pela observância dos princípios da Constituição Federal atinentes à Administração
Pública, pelas normas gerais da Legislação especifica em vigor e daquelas que
forem estipuladas na autorização respectiva, julgando as propostas objetivamente,
segundo os tipos de licitação, os fatores e critërios prévia e exclusivamente
estabelecidos no ato convocatório.
Art. 5°- A investidura dos membros da Comissão Permanente de Licitação da
Prefeitura de Quixadá - CPL-PMQ terá vigência de 01 (um) ano, vedada a
recondução ao mesmo cargo da totalidade de seus membros para o período
subseqüente.
Parágrafo Único - Os componentes da Comissão Permanente de Licitação da
Prefeitura de Quixadá - CPL-PMQ perceberão remuneração na forma da Lei
Municipal n°2.922/2018 que regula a matéria.
Art. 60 - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se
todas as disposições em contrário.

RE

- E-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.

PAÇO DA EFEITURA MUNICI 'ALDE QUIXADÁ, aos 09 de Março de 2021.

RDO JO É ARÂÚJO SILVEIRA
PREFEITO O' MuNIciPlo DE QuIXADÁ

Rua TabeIio Enéas, 649
Altos, 63900-169 - Qulxadá-CE
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COMSSÃO D /
.4ICITAÇÂn -

PROCESSO ADMINISTRATIVO DE ADESÃO À ATA REGISTRO DE PREÇOS

TOMBO N2 08.004/2021 - ARP
ÓRGÃO GERENCIADOR: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ENSINO SUPERIOR DO MUNICÍPIO
DE IGUATUCE
ORIGEM: PREGÃO ELETRÔNICO N2 2021.07.22.02-PMI-SECES
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N2 2021.10.20.03-PMI-SECES
UNIDADE GESTORA ADERENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE QUIXADÁ
CE.
1-ABERTURA:

Por ordem da lima. Sra. Secretária Municipal de Educação do Município de Quixadá, é
instaurado nesta data o presente Procedimento Administrativo de ADESÃO N2 08.004/2021 - ARP,
ÓRGÃO GERENCIADOR: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ENSINO SUPERIOR DO MUNICÍPIO
DE IGUATU-CE, PROCESSO DE ORIGEM: Pregão Eletrônico N2 2021.07.22.02-PMI-SECES, com
fundamento no artigo 15, da Lei Federal n2. 8.666/93, visando a AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR
PARA USO EM UNIDADES ESCOLARES DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO
MUNICÍPIO DE QUIXADA/CE.
2- JUSTIFICATIVA:
Muito se houve a respeito da melhoria da qualidade do ensino. Metas são traçadas. Estratégias
e planos implementados tomam contam das discussões. No entanto, os pontos importantes que
influenciam na qualidade da educação são pouco considerados e até mesmo esquecidos. A ergonomia
do mobiliário escolar é uma delas. As primeiras publicações escritas sobre o assunto datam do início
do século passado e já mostravam preocupações sobre as consequências que um móvel mal projetado
poderia causar para a saúde do estudante e sua influência negativa também na aprendizagem. De
acordo com Carvalho (2000), "cadeiras inadequadas induzem a posturas erradas, que podem
desencadear problemas na coluna lombar e cervical, e em membros superiores, além de causar
deficiências circulatórias nos membros inferiores". Para este autor, "as cadeiras com melhores
qualidades ergonômicas permitem a adaptação da cadeira ao aluno e não o inverso. Além disso,
promovem alternância postural e ao mesmo tempo são capazes de evitar o desconforto da posição
sentada por períodos mais longos." Segundo Mandai (1986), "as crianças ao entrarem sadias na escola,
saem anos depois com a postura comprometida de alguma forma." A necessidade de um mobiliário
ergonomicamente correto não se resume a uma questão de conforto apenas. É questão de saúde e
certamente influencia no rendimento escolar. Ainda segundo Carvalho (2000), "o mobiliário escolar é
de suma importância no processo educacional, pois é o responsável pelo conforto físico e psicológico
do aluno, favorecendo seu aprendizado e deve ser saudável e adequado ao uso e ao conteúdo
pedagógico da escola." Diante do exposto acima, e objetivando dar melhores condições de
aprendizado para os alunos da nossa Rede de Ensino e proporcionar aos professores mobiliários
adequados para exercer suas atividades, a contratação de empresa especializada no fornecimento
parcelado de móveis escolares se faz necessária.

Trav. José Jorge Matias1 S/N
Campo velho, 63907-010 - Quixadá-CE
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3- ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO:
3.1. AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR PARA USO EM UNIDADES ESCOLARES DE INTERESSE DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE QUIXADA/CE.
4—ESPECIFICAÇÕES DO PREÇO:
4.1 - O valor global deste processo de Adesão a Ata de Registro de Preços é de R$ 1.003.600,00 (Um
milhão, três mil e seiscentos reais).
Empresa: RS COMÉRCIO DE IMPORTADOS EIRELI-ME
CNPJ N 2 04.788.639/0001-34
Item

Produtos

Marca

Unid.

Quant.

Valor Unit.

Valor Total

Unidade

2000

R$ 501,80

R$ 1.003.600,00

Cadeira Universitária Modelo:
Adulto

ROBUSTER

Cadeira

com assento e encosto em
resina termoplástica virgem,
atendendo a norma técnica
NBR 7661 7:2018 da ABNT /
fabricados pelo processo de
injeção termoplástico. Cadeira
universitária com prancheta
para destro e canhoto em
Resina

termoplástica

capaz

de

ABS,

comportar/

a

totalidade de uma folha de
papel A4

na

horizontal /
vertical, dotada de dois porta
lápis na posição vertical e
outro

na

horizontal.

Prancheta

medindo:

560x335mm.
01

estrutura

Fixação

através

de

a
05

só AÇO

parafusos Pi-astic Flangeado
5x25 zincado branco. Assento
com medidas 408x468mm+
Smm altura assento/chão 4
GOmm

aproximadamente

sem orifícios e com separador
de perna. Fixação do assento a
estrutura

através

de

parafusos

sextavado

auto

Trav. José Jorge Matias, 5/N
Campo Velho, 63901-010 - Quixadá-CE
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Atarraxam-te. Encosto com
medidas
mínimas
408x305mm, sem orifícios e
com puxador para facilitar o
carregamento

da

cadeira.

Logomarca do órgão injetada
em alto-relevo no encosto
com

dimensional

de

GOxllBmm + Smm. Fixação do
encosto a estrutura através de
4

rebites

de

repuxo

4,

Bxl2mm, dois em cada fado.
Espaço

Nome

e

para

Tonricamento.

Porta

livros

confeccionado

em

resina

de

alto

termoplástica
impacto,

polipropileno

fechado nas partes traseira e
laterais cobrindo parte da
estrutura que interJ-iqa a base
do Assento com capacidade
de

20

litros

aproximadamente.
Logomarca do Órgão injetada
em alto relevo nas laterais do
porta livros. Porta mochila
retrátil

confeccionado

polipropileno.
antiderrapantes

em

Sapatas
em

resina

termoplástica envolvendo as
extremidades
medindo

dos

pés,

aproximadamente

155x55x40mm

e

96x55x40mm, injetadas em
polipropileno virgem, fixada a
estrutura através de rebite de
repuxo 4, 8x12mm. Base da
prancheta formada por um
tubo medindo 25x25mm com
1,Smm de espessura e um
suporte formado por um tubo
25x25mm com 1, 2mm de

Trav. José Jorge Matias, s/N
Campo velho, 63907-010 - Quixadá.cE
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1

espessura, 1 posicionado sob a
prancheta, 1 sem emendas/
sem t,rgu", 1 dobrado

Pelo

processo O" 1 conformação
mecânica por 1 dobramento.
Estrutura 1 formada por dois
pares A" 1
medindo

tubo oblongo

20x

Bmml

com

de

lr5mm

que

espessura

fazem a interligação da base 1
do assento com os pés. Base 1
do assento e interligação ao 1
encosto em tubo oblongo 1
16x30mm com espessura 01, 1
1, Smm totalmente coberta 1
pelo encosto. Uma barra 1
horizontal de reforço em 1
ludo

oblongo

medindo

16x30mml com espessura de
1, Smm 1 fixada enb.re uma
das colunas 1 que liga a base
do assento 1 aos pés. Base dos
pés em 1 Lubos oblonqos
medindo 1 çifts (g) 2 0x4 Srnm
com 1, Smm de espessura, em
forma

arco

de

com

raio

medindo no máximo SOOmm.
Cor da Estrutura:

Branca.

Deverá haver no encosto da
cadeir, a, injetado bm alto
relevo a logomarca e o nome
da prefeitura municipal de
quixadá, além do espaço em
relevo

para

colocação

número de tombamento
não

será

colocação

de

do

-

permitida

a

rebitbs

ou

artefato similar que possa
reduzir a
referência do
matertal.

Trav. José Jorge Matias, S/N
Campo Velho, 63907-010 Quixadá-CE
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S - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
5.1 - Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, impostos, taxas, encargos, royalties, seguros,
fretes - carrego e descarrego, decorrentes do fornecimento dos itens, sem qualquer ânus para a
Prefeitura Municipal de Quixadá;
5.2. Manter a compatibilidade com as obrigações assumidas, durante todo o processo desta compra,
de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
5.3. Substituir às suas expensas, todo e qualquer bem entregue em desacordo com as especificações
exigidas e padrões de qualidade exigidos, com defeito e/ou vício;
5.4. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Secretaria de Educação ou a terceiros,
decorrente de sua culpa ou dolo até a entrega dos itens, incluindo as entregas feitas por
transportadoras;
S.S. Responsabilizar-se pela fiel entrega dos itens no prazo estabelecido;
5.6. Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela Secretaria de Educação, durante a
execução desta aquisição; e
5.7. Aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem
necessários, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, na forma do art.
65, parágrafos 1 e 2° da Lei n.2 8.666/93 e suas alterações posteriores.
5.8. A Contratada fará constar da nota fiscal os valores unitários e respectivos valores totais em
conformidade com o constante da correspondente nota de empenho, atentando-se para as
inexatidões que poderão decorrer de eventuais arredondamentos.
6-OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
6.1 - Designar servidor da Secretaria de Educação para proceder o recebimento dos itens;
6.2. Rejeitar os itens que não atendam aos requisitos constantes das especificações constantes do
Termo de Referência; e
6.3. Efetuar o pagamento na forma e no prazo estabelecido no Contrato, instrumento equivalente ou
Nota de Empenho.
7- PRAZO DE VIGÊNCIA
7.1 - O objeto será formalizado pelo instrumento de CONTRATO, e terá sua vigência até 31 de
dezembro de 2021.
8- PRAZO DE FORNECIMENTO DO OBJETO:
8.1 - Os bens licitados deverão ser fornecidos em conformidade ao prazo estabelecido na Ata de
Registro de Preços nQ 2021.10.20.03-PMI-SECES, a contar da expedição da ORDEM DE
COMPRA/SERVIÇO pela administração.
9- DO PAGAMENTO
9.1 - O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após o encaminhamento da documentação
tratada neste subitem, através de crédito na Conta Bancária do fornecedor ou através de Cheque
nominal, acompanhado da seguinte documentação:

Trav. José Jorge Matias, S/N
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a)Nota Fiscal/fatura discriminativa, em via única, devidamente atestada pelo gestor do contrato;
b)Prova de Regularidade relativa aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, inclusive em relação
às contribuições sociais;
c)
Prova de Regularidade relativa à Fazenda Estadual;
d)Prova de Regularidade relativa à Fazenda Municipal;
e)
Prova de Regularidade relativa ao FGTS; e
O Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT.
10 - OBSERVAÇÕES
A empresa arcará isoladamente com:
a)toda e qualquer tipo de autuação ou ação que venha a sofrer em decorrência do fornecimento em
questão, bem como pelos contratos de trabalho de seus empregados, mesmo nos casos que envolvam
eventuais decisões judiciais, eximindo o MUNICÍPIO de qualquer solidariedade ou responsabilidade;
toda e qualquer multa, indenização ou despesa imposta ao MUNICÍPIO por autoridade competente,
b)
em decorrência do descumprimento de lei ou de regulamento a ser observado na execução do
fornecimento, desde que devidas e pagas, as quais serão reembolsadas ao MUNICÍPIO, que ficará de
pleno direito, autorizada a descontar, de qualquer pagamento devido ao fornecedor, o valor
correspondente.
As contratações dos bens registrados neste instrumento serão efetuadas através de Ordem de
Compra, emitida pela Administração Municipal, contendo: o n9 da Ata, o nome da empresa, o objeto,
a especificação, as obrigações da contratada, o endereço e a data de entrega.

Quixadá-Ce, 23 de dezembro de 2021.

Mirlia MaØ Saldanha Lima
Presiden
aComissão de Licitação
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PARECER JURÍDICO N° 23.12.001/2021
Quixadá, em 23 de dezembro de 2021

DA: ASSESSORIA JURÍDICA DE LICITAÇÕES
PARA: PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Esfl Adesão à Ata de Registro de Preços (Carona) n° 08.004/2021-ARP.
EMENTA: ADESÃO ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS. CARONA. PARÁGRAFO ÚNICO DO
ARTIGO 15 DA LEI 8.66613, ART. 21 §80
DECRETO MUNICIPAL 3.697/2013.
1- RELATÓRIO
Trata-se de requerimento formulado pela Presidente da Comissão de
Licitações do Município, no qual requer do processo administrativo de Adesão
à Ata de Registro de Preços n° 08.004/2021-ARP, cujo objeto é a aquisição de
mobiliário escolar para uso em unidades escolares, para atender as
necessidades da Secretaria de Educação do Município de Quixadá.
Vieram-me os autos para oferta de parecer.
É o breve relatório.
Passo a opinar.
II- MÉRITO
O Sistema de Registro de Preços, é definido pelo professor
Rezende Oliveira (2013, p.49), nos seguintes termos:
O SRP pode ser definido como o procedimento
administrativo por meio do qual a administração pública
seleciona as propostas mais vantajosas mediante
concorrência ou pregão, que ficarão registradas perante a
autoridade estatal para futuras e eventuais contratações.
(grifo nosso)

Ante os benefícios da adoção de tal sistema, a Lei Federal
8.666/93, determinou que este fosse compulsoriamente utilizado sempre que
possível:
'f\ -_[ •\
Trav. José Jorge, S/N
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PARECER JURÍDICO N° 24.12.001/2021
Quixadá, em 24 de dezembro de 2021
íSï

DA: ASSESSORIA JURÍDICA DE LICITAÇÕES
PARA: PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Ref: Adesão à Ata de Registro de Preços (Carona) n° 08.004/2021-ARP.

EMENTA: ADESÃO ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS. CARONA. PARÁGRAFO ÚNICO DO
ARTIGO 15 DA LEI 8.666/93, ART. 21 §80
DECRETO MUNICIPAL 3.697/2013.
1- RELATÓRIO
Trata-se de requerimento formulado pela Presidente da Comissão de
Licitações do Município, no qual requer do processo administrativo de Adesão
à Ata de Registro de Preços n° 08.004/2021-ARP, cujo objeto é a aquisição de
mobiliário escolar para uso em unidades escolares, para atender as
necessidades da Secretaria de Educação do Município de Quixadá.
Vieram-me os autos para oferta de parecer.
É o breve relatório.
Passo a opinar.
II- MÉRITO
O Sistema de Registro de Preços, é definido pelo professor
Rezende Oliveira (2013, p.49), nos seguintes termos:
O SRP pode ser definido como o procedimento
administrativo por meio do qual a administração pública
seleciona as propostas mais vantajosas mediante
concorrência ou pregão, que ficarão registradas perante a
autoridade estatal para fiituras e eventuais contratações.
(grifo nosso)
Ante os benefícios da adoção de tal sistema, a Lei Federal
8.666/93, determinou que este fosse compulsoriamente utilizado sempre que
possível:
Trav. Jose Jorge, S/N
Campo Velho, 63907-010
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Art. 15. As compras, sempre que possível,
deverão:
1- (omissis)
II- ser processadas através de sistema de registro de
preços;

For seu turno o Decreto Municipal no 42/2017, guiado pelo
Decreto Federal n° 7.892/2013, que regulamenta o Sistema de Registro de
Preços, em seu art. 10 parágrafo único, inciso V, cria a figura do "Órgão aderente
ou não participante", definindo este como:
Parágrafo Único - Para os efeitos deste Decreto, são
adotadas as seguintes definições:
V - órgão aderente ou carona - Órgão ou entidade da
administração pública que, não tendo participado
dos procedimentos iniciais da licitação, atendidos os
requisitos desta norma, faz adesão à ata de registro
de preços.
O que se mostra primordial para "carona" em outro processo
licitatório é o dever do órgão interessado em demonstrar a vantagem da adesão
sobre o sistema convencional, ou seja, a utilização do instituto do carona deve
importar numa vantagem superior a um novo processo. Conforme o art. 22 do
Decreto 7.892/2013, além de demonstrar a vantagem, faz-se necessário a
anuência do órgão gerenciador:
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.
No âmbito municipal, o artigo 21 do supracitado Decreto
praticamente reproduz o dispositivo do Decreto Federal, autorizando a
chamada "carona", senão vejamos:
Art. 21 - A Ata de Registro de Preços, durante sua
vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão da
Administração Municipal, tanto direta como
indireta, mesmo que não tenha participado

Trav. Jose Jorge, S/N
Campo Velho, 63907-010 - Quixadá-CE
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certame licitatório, mediante prévia consulta ao
Órgão gerenciador, desde que devidamente
comprovada a vantagem.
§ l' - Os Órgãos que não participaram do registro de
preços, quando desejarem fazer uso da Ata, deverão
manifestar seu interesse junto ao órgão gerenciador,
para que este indique os possíveis fornecedores
compromissários e respectivos preços a serem
praticados, obedecida a ordem de classificação.
§ 2° - Caberá ao compromissário fornecedor,
observadas as condições nela estabelecidas, optar
pela aceitação ou não do fornecimento,
independentemente dos quantitativos registrados,
desde que este fornecimento não prejudique as
obrigações anteriormente assumidas.

Desta forma, instituiu-se a figura da "adesão tardia",
costumeiramente também denominada "carona", conceituada por JUSTEN
FILHO (20I0,p.207), como sendo a contratação fundada em um sistema de
registro de preços em vigor, que envolve uma entidade estatal dele não
participante originalmente, com a peculiaridade de que os quantitativos
contratados não serão computados para o exaurimento do limite máximo.
Tal instituto é objeto de considerável celeuma doutrinária e
controvérsias nos Tribunais de Contas e Tribunais Superiores, a exemplo do
voto do Ministro do TCU Bruno Dantas, no qual inclusive questiona a
constitucionalidade de tal procedimento, afirmando:
"De minha parte, estou convicto que, em futuro muito
próximo, esta Corte deverá voltar se debruçar sobre o
exame da constitucionalidade do dispositivo regulamentar
que permite a utilização da ata de registro de preços por
órgão não participante, também conhecida conto "adesão
tardia", ou mais simplesmente, "carona", atualmente o
art. 22 do Decreto 7.892/2013." (Tribunal de Contas da
União. AC-1297-19/15-P).
Seguindo a vertente de oposição ao instituto, o Tribunal de
Contas do Estado de São Paulo, pondera:
"A Fiscalização concluiu pela irregularidade da matéria,

face à ilegalidade que destacou em seu circunstanciado
Relatório de fis. 100/104, em razão de a aquisição ser
decorrente da Ata de Registro de Preços do Pregão*'J
Trav. José Jorge, SN
Campo Velho, 63907-010 - Quixada-CE
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Eletrônico no 01/2009, realizado pelo BNDE, expediente
denominado "carona", procedimento combatido por este
Tribunal de Contas por afrontar os princípios da
legalidade, isonomia, economicidade, competitividade e
vinculação ao instrumento convocatório, com manifestação
da respectiva Diretoria Técnica de Divisão às/is. 105/106.
Ademais, o órgão instrutivo fez menção à julgado desta
Corte de Contas que afasta a possibilidade da utilização do
"carona" nas circunstancias em análise". (TC 673/007/11
(Qiq.io de Auditores, relatado pelo auditor Josué Romero,
julgado em 77/02/2014).

Contudo, a "carona" é defendida por outra vertente que afirma
ser este um mecanismo que contempla a eficiência dos serviços públicos,
aperfeiçoando os procedimentos, sendo de fato um instrumento reconhecido
pelo TCU que pondera apenas quanto ao seu uso:
"Especificamente no caso dos "caronas", é
imprescindível a demonstração da vantajosidade do
preço e da adequação do objeto da ARP às reais
necessidades da entidade." (Tribunal de Contas da União.
Acórdão 7202/2014 - Plenário 1 Relatora: Ana Arraes.)
"adesão à ata de registro de preços sem a efetiva
demonstração da vantajosidade da contratação, bem
assim da compatibilidade às reais necessidades do órgão, o
que não se coaduna com o art. 22 do Decreto
7.892/2013 e com o item 9.3.3 do Acórdão 1233/2012 Plenário." (Tribunal de Contas da União. Acórdão
3137/2014 - Plenário 1 Relator: Augusto Sherman).
Por sua vez o ilustre professor Jorge U. Jacoby Fernandes
apadrinha o procedimento de carona, lecionando:
"O carona no processo de licitação é uni órgão que antes de
proceder à contratação direta sem licitação ou a licitação
verifica já possuir, em outro órgão público, da mesma
esfera ou de outra, o produto desejado em condições de
vantagem de oferta sobre o mercado já comprovadas.
Permite-se ao carona que diante da prévia licitação do
objeto semelhante por outros órgãos, com acatamento das
mesmas regras que aplicaria em seu procedimento, reduzir
os custos operacionais de uma ação seletiva. É
precisamente nesse ponto que são olvidados pressupostos
fundamentais da licitação enquanto processo: a finalidade
não é servir aos licitantes, mas ao interesse público; a
1• )
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observância da isonomia não é para distribuir demandas
uniformemente entre os fornecedores, mas para ampliara
competição visando a busca de proposta mais
vantajosa".(FERNANDES, J. U. Jacoby Carona em
Sistema de Registro de Preços: uma opção inteligente
para redução de custos e controle. O Pregoeiro, v. 3,
out. 2007 - Disponível em: http://www.jacoby.
pro.br/Carona.pdf.)

Desta forma, denota-se que o processo de carona, utilizado de forma
regular, é benéfico para administração, se mostrando como eficiente mecanismo
de célere atendimento ao interesse público.
Contudo o gestor deve atentar para o uso indiscriminado da carona,
observando a sua efetiva vantajosidade e os limites para adesão, bem como os
princípios norteadores da atividade administrativa. Nesta senda, a utilização do
Sistema de Registro de Preços e da figura do "carona", importa em uma série de
vantagens, devendo ser utilizada pelos entes públicos, sempre que
demonstrada sua eficácia, vantajosidade, e obediência aos limites constantes na
norma.
Ademais, ante o princípio da legalidade, deve o gestor atentar para a
regularidade do procedimento que originou a Ata de Registro de Preços a qual
se pretende aderir, não podendo a administração entabular procedimento
administrativo oriundo de outro ente, sem a devida constatação de legalidade
daquele procedimento.

Ø
-

Neste sentido, eventual ilegalidade no processo licitatório que
originou a Ata de Registro de Preços, por aplicação subsidiária do § 20 art. 48 da
Lei n° 8.666/93, ensejaria na nulidade dos atos posteriores ao certame, incluindo
neste caso a Ata de Registro de Preços e seus efeitos.
III - CONCLUSÃO
Diante do exposto, esta Procuradoria Geral do Município,
entende como adequado os procedimentos administrativos adotados para a
adesão da Ata de Registro de Preço de n° 08.004/2021-ARP, pois, condizente
com os preceitos legais estabelecidos pelo disposto no Art. 15, §3° da Lei n°
8.666/93, e Decreto n° 7.892/2013.
Assim, esta Procuradoria Geral do Município emite Parecer
Favorável em todos os atos do Processo de Ucitação, até o momento praticado,
uma vez que foram observados todos os procedimentos para assegurar a
regularidade e legalidade dos atos, não havendo óbice quanto ao seu,
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encaminhamento ao Gestor para que seja autorizada a adesão à ata citada,
tendo em vista o preenchimento dos requisitos legais devidamente justificados.
Este é o PARECER, salvo melhor juízo.
Reweta-se a autoridade superior.

,

4áA&ANIR BEZERRA DE ALMEIDA FILHO
OAB/CE N°25.338
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DECLARAÇÃO DE ADESÃO
A Sra. Veruzia Jardim de Queiroz, Secretária de Educação do Município de Quixadá, Estado
do Ceará, no uso de suas atribuições legais, e considerando tudo o mais que consta do
presente Processo Administrativo n2. 08.004/2021- ARP, vem emitir a presente
DECLARAÇÃO DE ADESÃO, para AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR PARA USO EM
UNIDADES ESCOLARES DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO
MUNICÍPIO DE QUIXADA/CE, em favor da Empresa: RS COMÉRCIO DE IMPORTADOS EIRELIME, CNPJ N2 04.788.639/0001-34, com valor global de R$ 1.003.600,00 (Um milhão, três mil
e seiscentos reais), vigendo até 31 de dezembro de 2021 a partir da data da assinatura do
contrato. Despesa a ser custeada com recursos devidamente alocados no orçamento da
Secretaria da Educação, classificada sob os códigos: UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 08.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO: 0801.1236501022.037 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO INFANTIL PROJETO ATIVIDADE: OUTRO EQUIPAMENTOS E MATERIAL
PERMANENTE 4.4.90.52.00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 08.01 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO: 0801.1236501022.027 FUNCIONAMENTO DA REDE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL PROJETO ATIVIDADE: OUTRO
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.0.52.00.

Quixadá, 23 de dezembro de 2021.
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CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO DA DECLARAÇÃO DA ADESÃO

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, especialmente em atendimento ao Disposto na Lei
Federal n2 8.666/93 e alterações posteriores, que a Declaração da Adesão n2 08.004/2021 ARP, foi publicada através de afixação no flanelógrafo desta Prefeitura (Quadro de Avisos e
Publicações), nesta data.

Quixadá, 23 de dezembro de 2021.

VERUZIA )ARDI~ QUEIROZ
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO
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TERMO DE RATIFICAÇÃO

Excelentíssima Senhora Ordenadora de Despesas da Secretaria da Educação do
Município de Quixadá, Estado do Ceará, Senhora Veruzia Jardim de Queiroz, no uso
de suas atribuições legais e de acordo com o que determina o artigo 26 da Lei
Federal n° 8.666/93 e suas posteriores alterações, bem como considerando o que
consta do Processo Administrativo n° 08.00412021
ARP, vem RATIFICAR A
DECLARAÇÃO DA ADESÃO, para AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR
PARA USO EM UNIDADES ESCOLARES DE INTERESSE DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE QUIXADA/CE, em favor da
Empresa: RS COMÉRCIO DE IMPORTADOS EIRELI-ME, CNPJ N°
04.788.639/0001-34, com valor global de R$ 1.003.600,00 (Um milhão, três mil e
seiscentos reais), vigendo até 31 de dezembro de 2021 a partir da data da
assinatura do contrato. Despesa a ser custeada com recursos devidamente
alocados no orçamento da Secretaria da Educação, classificada sob os códigos:
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO: 0801.1236501022.037
MANUTENÇÃO E
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL PROJETO ATIVIDADE: OUTRO
UNIDADE
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00
SECRETARIA
DE
EDUCAÇÃO:
0801.1236501022.027
ORÇAMENTÁRIA: 08.01
FUNCIONAMENTO DA REDE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL PROJETO
ATIVIDADE: OUTRO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00,
determinando que se proceda à publicação do devido extrato na forma da lei.
-

-

-

-

-

Quixadá/CE, 23 de dezembro de 2021.

veruziàjà~Mueiroz
Secretária da Educação
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CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO DO TERMO DE RATIFICAÇÃO
CERTIFICAMOS, para os devidos fins, especialmente em atendimento ao Disposto
na Lei Federal n° 8.666/93 e alterações posteriores, que o Termo de Ratificação do
Processo Administrativo n° 08.00412021 - ARP, foi publicado através de afixação no
flartelógrafo desta Prefeitura (Quadro de Avisos e Publicações), nesta data.

Quixadá/CE, 23 de dezembro de 2021.

Veruzia-Uim Queiroz
Secretária da Educação
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EXTRATO DA ADESÃO

A Secretária da Educação do Município de Quixadá, em cumprimento à ratificação
procedida por esta Secretaria, faz publicar o extrato resumido do processo de
ADESÃO a seguir: Processo n°. 08.004/2021 - ARP; Fundamento leqal: Lei n°.
8.666/93; Objeto AQUISIÇAO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR PARA USO EM
UNIDADES ESCOLARES DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE QUIXADA/CE. Favorecido: Empresa: RS
COMÉRCIO DE IMPORTADOS EIRELI-ME, CNPJ N° 04.788.639/0001-34, com
valor global de R$ 1.003.600,00 (Um milhão, três mil e seiscentos reais), vigendo até
31 de dezembro de 2021 a partir da data da assinatura do contrato. Despesa a ser
custeada com recursos devidamente alocados no orçamento da Secretariada
Educação, classificada sob os códigos: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO:
0801.1236501022.037 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
INFANTIL PROJETO ATIVIDADE: OUTRO EQUIPAMENTOS E MATERIAL
PERMANENTE 4.4.90.52.00 - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 08.01 - SECRETARIA
DE EDUCAÇÃO: 0801.1236501022.027 — FUNCIONAMENTO DA REDE ESCOLAR
ENSINO FUNDAMENTAL PROJETO ATIVIDADE: OUTRO EQUIPAMENTOS E
MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00. Prazo de viqôncia: até 31 de dezembro
de 2021.

Quixadá/CE, 23 de dezembro de 2021.

VeruziazJard[e Queiroz
Secretária da Educação
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CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DA ADESÃO
CERTIFICAMOS, para os devidos fins, especialmente em atendimento ao Disposto
na Lei Federal n° 8.666/93 e alterações posteriores, que o extrato da adesão n°
08.004/2021 - ARP, foi publicado através de afixação no flanelôgrafo desta
Prefeitura (Quadro de Avisos e Publicações), nesta data.

Quixadá/Ce, 23 de dezembro de 2021.

Veruziadiueiroz
Secretária da Educação

