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Cofltimia 3 constAiçdo da ddade que quere/r^

Processo n° 058/2022

Requerente: Secretaria Municipal de Saúde
Assunto: Adesão a Ata de Registro de Preços n° 013/2021, referente ao Pregão Presencial n°
002/2021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LORETO.

OBJETO: Futura e eventual contratação de empresa para aquisição de medicamentos,
equipamentos e materiais hospitalares em geral.

PARECER JURÍDICO

I-RELATÓRIO:

Vêm ao exame desta Procuradoria Geral do Município (PGM) os autos do Processo

Administrativo n° 058/2022, pelo qual o Município, por intermédio da Secretaria Municipal

de Saúde pretende contratar empresa para aquisição de equipamentos e materiais

odontológicos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, no município

de Balsas - MA, por meio da Adesão a Ata de Registro de Preços n° 013/2021, referente ao

Pregão Presencial n° 02/2021 — Prefeitura Municipal de Loreto — MA.

Segue a relação dos principais documentos que integram os autos:

•  Consta Termo de Referência elaborado pela Secretaria Municipal de

Saúde com a especificação das necessidades e do objeto a ser contratado.

•  A Secretaria de Saúde noticia a existência de Ata de Registro de Preços

da Prefeitura Municipal de Loreto - MA, a qual pretende ser "carona".

Ademais, a Secretaria Municipal de Saúde manifesta que referida Ata atende

suas necessidades técnicas, bem como pelos preços serem vantajosos,

conforme cotações anexas ao processo.

•  A Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e Gestão Tributária,

sendo órgão que gerencia as atas para o Município de Balsas, emitiu oficio n°

054/2022 para a Prefeitura Municipal de Loreto - MA, solicitando a liberação

da Ata de Registro de Preços n° 013/2021, referente ao Pregão Presencial rf

02/2021-SRP, bem como à empresa SALUT HOSPITALAR LTDA - ME

(Ofício 055/2022) para que também se manifeste pela aceitação ou não da

referida adesão.

•  O Prefeito Municipal de Loreto, Sr. Germano Martins Coelho, emitiu

Termo de autorização de adesão, bem como a empresa SALUT

HOSPITALAR LTDA - ME também se manifestou favoravelmente na

realização da referida adesão pleiteada.
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Contínua a construção da cidade que queremos

•  Informação aprovada pelo Ordenador de Despesas, quanto à adequação

orçamentária.

•  Consta cotação de preços

•  Consta Cópia do Edital n° 002/2021, bem como publicação.

•  Consta cópia da Ata de Registro de Preços n° 013/2021.

•  Por fim, quanto à formalização do processo de licitação, percebe-se que

o mesmo foi devidamente autuado, protocolado e numerado, em consonância

com o disposto no artigo 38, caput, da Lei n° 8.666, de 1993.

II-FUNDAMENTOS:

Primeiramente, é importante esclarecer que, pela ordem que consta os documentos

dos autos, verifica-se que a Administração primeiramente realizou o Termo de Referência.

Verifica-se que a análise será inicialmente sobre a documentação acostada aos autos,

constando a autorização do Órgão gerenciador e do fornecedor.

Sistema de Registro de Preço: Adesão

O art. 11 da Lei n" 10.520, de 17 de julho de 2002, prescreve:

Art. 11. As compras e contratações de bens e serviços comuns, no

âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,

quando efetuadas pelo sistema de registro de preços previsto no art. 15

da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, poderão adotar a modalidade

de pregão, conforme regulamento específico.

O citado Decreto autoriza o compartilhamento de Ata de Registro de Preços entre

órgãos ou entidades da Administração Pública, ainda que não participantes do procedimento

licitatório, desde que consultado o órgão gerenciador da Ata e que reste evidenciada a

vantajosidade da contratação para a Administração Pública. Estando plenamente cumprido

esses requisitos, conforme documentos do processo.

Sobre o quantitativo que se pretende adquirir, verifica-se que ele é inferior ao

registrado na Ata, ou seja, não extrapola o limite máximo dos quantitativos registrados na Ata

de Registro de Preços, tendo em vista que a cláusula terceira da ata de registro de preços

pode ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública, não podendo
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Continua a constn^çdo da ctdasfe qun quer^nos

exceder, por órgão ou entidade interessada, a 1000% (cem por cento) dos quantitativos

registrados.

A Ata de Registro de Preços tem vigência a partir de sua publicação, ocorrida em 27

de abril de 2021, estando, portanto, em plena vigência, uma vez que estabeleceu o prazo de

12 (doze) meses de vigência. Assim, mister salientar que a contratação deverá ser efetivada,

se for o caso, dentro do período de um ano a contar desta data. Conforme dispõe o Decreto n°

7892/2013:

Art. 12. O prazo de validade da ata de registro de preços não será
superior a doze meses, incluídas eventuais prorrogações, conforme o
inciso III do § 3- do art. 15 da Lei n- 8.666, de 1993.

Cumpre analisar, ainda, se o objeto que se pretende contratar é, de fato, suscetível

de aquisição por Registro de Preços.

Art. 3~ O Sistema de Registro de Preços poderá ser adotado nas
seguintes hipóteses:

I  - quando, pelas características do bem ou serviço, houver
necessidade de contratações freqüentes;

II - quando for conveniente a aquisição de bens com previsão de
entregas parceladas ou contratação de serviços remunerados por
unidade de medida ou em regime de tarefa;

m - quando for conveniente a aquisição de bens ou a contratação de
serviços para atendimento a mais de um órgão ou entidade, ou a
programas de governo; ou

^  TV - quando, pela natureza do objeto, não for possível definir
J  previamente o quantitativo a ser demandado pela Administração.

Cabe aos gestores fazer o perfeito enquadramento do caso a uma das hipóteses
constantes do dispositivo citado alhures, uma vez que o Tribunal de Contas da União já
decidiu, na esteira dos ensinamentos de Marçal Justen Filho, que as situações previstas em lei
são taxativas. Nesse sentido, confira-se excerto extraído do voto do relator. Benjamim ZimIer:

Diante do exposto, e partindo do pressuposto de que esta

Coordenação-Geral Jurídica não detém os conhecimentos fáticos e

técnicos para aferir o enquadramento do objeto às hipóteses previstas
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no Decreto para a utilização do Sistema de Registro de Preços, cumpre

à área especializada interessada na contratação, por conhecer as

necessidades da Administração Pública, afirmar e justificar o

enquadramento do objeto a ser contratado dentre as hipóteses

retratadas no Decreto.

Observa-se que há a justificativa da vantagem econômica solicitada no art. 22, do

Decreto n° 7892, de 2013. Assim, à pesquisa de mercado realizada, mostra que as propostas

apresentam valores vantajosos.

Neste ponto, cumpre registrar que esta Procuradoria Geral do Município não detém

^  os conhecimentos técnicos necessários para averiguar eventual diferença entre as
especificações, bem como para aferir se estas diferenças são substanciais e relevantes ao

ponto de macular a presente contratação.

Quanto à vantajosidade, nota-se, conforme a pesquisa de preços realizada, que o

preço registrado na Ata é inferior ao praticado pelas demais empresas pesquisadas, conforme

mapa de cotação juntada ao processo.

in-CONCLUSÃO

Diante do exposto, entendemos pela viabilidade da adesão à Ata de Registro de

Preços n° 013/2021, referente ao Pregão Eletrônico n" 02/2021, da Prefeitura Municipal de

Loreto.

Encaminhe o processo para a Controladoria Geral do Município, para análise e

^ ̂ providências necessárias.

É o parecer.

Balsas (MA), 21 de março de 2022.

ÍNDA TEOSiRA RÊGO
PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO

OAB/MA n® 14.597
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