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PARECER COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  

Processo Administrativo: 006/202IISEMUS 
Secretaria de Origem: Secretaria Municipal de Saúde. 

Excelentíssima Sr.a  Prefeita, 

O processo em epígrafe trata-se da possibilidade de Adesão como "carona" a Ata de 
Registro de Preço, no qual por meio de ofício a Secretaria Municipal de Saúde solicita a 
"Contratação de empresa especializada para fornecimento de medicamentos de interesse 
da Prefeitura Municipal de Fernando Falcão, com demais especificações e condições 
constantes em Termo de Referência, sendo legalmente previsto nos moldes do artigo 22, 
Decreto Federal n°7.892 de 23 de janeiro de 2013. 

1. Deu-se início ao processo por meio do Documento de Formalização da Demanda, 

proveniente da Secretaria Municipal de Saúde, visando à contratação, por Adesão 

como 'carona' a Ata de Registro de Preço, para fornecimento de medicamentos. 

2. Justifica-se a presente contratação de pessoa jurídica, para fornecimento de 

medicamentos, destinados à Rede Municipal de Saúde do Município a favor da 

empresa AMAZÔNIA DISTRIBUIDORA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, 

inscrita no CNPJ n° 04.564.165/0001-47, por Adesão como "carona" a Ata de 

Registro de Preço, tendo em vista a notória especialização, bem como o trabalho 

essencial e indiscutivelmente o mais adequado à plena satisfação do objeto do 

contrato. 

1. Nesse contexto, versa o Decreto Federal n° 7.892, em seu art. 22, sobre a 

Adesão a Ata de Registro de Preço "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". 

2. Solicitou-se a Prefeitura de Chapadinha - MA, na data de 29 de setembro de 

2021, através de Ofício N° 01412021/CPL, a Adesão como "carona" a Ata de 

Registro de Preço n°. 018/2021, decorrente do Pregão Eletrônico N° 

01 1/2021/SRP, tal exigência foi satisfeita pela autorização expressa da 

Secretária de Saúde do Município de Chapadinha através de Autorização 

constante nos autos do processo. Uma vez que o fornecedor não po. ser 
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obrigado a fornecer o produto foi encaminhada a empresa AMAZONIA 

DISTRIBUIDORA LTDA sendo que a mesma respondeu expressamente ao 

oficio, manifestando interesse no fornecimento do objeto. 

6.1 Da instrução destes autos constam ainda: 

1) Ofício de solicitação para aferição da vantajosidade da Secretaria Municipal de 

Saúde; 

2) Minuta do Termo de Referência; 

3) Comprovação de preço de mercado através de pesquisa de preço feito pelo 

Departamento de compras de forma física e em site oficial; 

4) Dotação Orçamentárias; 

5) Convocação da empresa detentora do melhor valor; 

6) Documentos de habilitação da empresa detentora do melhor valor; 

7) Autorização da Autoridade Competente. 

E o relatório, opina-se. 

6.2. Uma vez que atendidas todas as formalidades preliminares, registra-se que 

o Decreto Federal ri3  7.89212013, estabelece §§ 11  e 21  do art. 22, o seguinte: 

§10  Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando 

desejarem fazer uso da ata de registro de preços, deverão consultar o órgão 

gerenciador da ata para manifestação sobre a possibilidade de adesão. 

§ 2° Caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas 

as condições nela estabelecidas optarem pela aceitação ou não do fornecimento 

decorrente de adesão, desde que não prejudique as obrigações presentes e 

futuras decorrentes da ata, assumidas com o órgão gerenciador e órgãos 

participantes. 

6.3. Assim sendo, considerando que o pleito se encontra regularmente com 

todas as peças exigidas por Lei, opinamos pela: 

a) ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO,  com base no art. 22, do 

Decreto Federal n° 7.89212013; 

3. Pela contratação como Adesão a Ata de Registro de Preço com a empresa 

AMAZÔNIA DISTRIBUIDORA EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, 
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inscrita no CNPJ o n°04.56416510001-47, diante da comprovação de que o 

preço praticado está dentro dos parâmetros de mercado, bem como estar 

comprovado nos autos, através de propostas de preços, que o valor 

corresponde ao preço de mercado. Ademais disso, verifica-se que a 

vantagem quanto á adesão a Ata é inquestionável, uma vez que a 

Administração está evitando a elaboração de mais um processo 

administrativo complexo, saltando etapas burocráticas e que geram 

gastos aos cofres públicos. Frisa-se que, foram analisados os documentos 

de habilitação da empresa, onde foi comprovada a regularidade da empresa, 

provando a aptidão para contratar com essa municipalidade. 

4. Informamos ainda, que os autos do processo serão encaminhados à 

Assessoria Jurídica deste Município, para análise e parecer de conformidade 

nos termos da lei, e juntado aos autos a Minuta do Contrato, conforme 

disposto no Parágrafo Único, do Art. 38, da Lei Federal n°8.666, de 21.06.93, 

submeto à apreciação e manifestação desta Assessoria Jurídica, a Minuta do 

Contrato para análise e aprovação da Assessoria Jurídica. 

No mais, se junta a Portaria que nomeou os membros dessa Comissão 

Permanente de Licitação. 

Cordialmente, 

Fernando Falcão - MA, 26 de outubro de 2021. 

Gil '%r Macio t.ei 
P!sidente da CPL 

Prefeitura Mlnicipal de Fernando Falcão 


