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PARECER JURÍDICO N° 031/2021 

PROCESSO N° 006/2021/SETVECJS 

INItRESSADO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS 

ASSUNTO: ADRSÃO À ATA DE REGIS 	iltO DE PREÇOS 

Vem para análise e Parecer o Processo de n° 006/2021/SEMUS, que é originário da 

Secretaria Municipal de Saúde - SEMUS, cujo objeto refere-se à Adesão como "CARONA" da Ata 

de Registro de Preços n° 018/2021, do Pregão Eletrônico n° 011/2021/SRP, realizado pela 

Prefeitura Municipal do município de Chapadinha - MA, para contratação de empresa 

especializada para fornecimento de medicamentos de interesse da Prefeitura Municipal de 

Fernando Falcão, no valor global de R$ 3.564.225,19 (três milhões quinhentos e sessenta e quatro 

mil duzentos e vinte e cinco reais e dezenove centavos), decorrente da Ata de Registro de Preços n° 

018/2021, do Pregão Eletrônico n° 011/2021/SRP, do mvinicípio de Chapadinha - MA. 

Foram juntados aos autos os seguintes documentos: 

• Memorando de solicitação da Secretária Municipal de Saúde, informando a necessidade; 

• Termo de Referência, contendo as condições e quantitativos das necessidades; 

• Pesquisa de preços reali7ada pelo Município de Fernando Falcão; 

• Parecer Contábil;-

Oficio 

ontábil;

Oficio do Município de Fernando Falcão solicitando a Adesão; 

• Ofício do Município de Chapadinha autorizando a Adesão; 

• Cópia do Termo de Aceite da empresa para fornecimento dos produtos ao Município de 

Fernando Falcão. 

• Edital e anexos do Pregão Eletrônico 011/2021/SRI?; 

• Cópia do Diário Oficial onde foi feita a publicação do Aviso de Ucitação; 

• Proposta de Preços Adequada; 

• Ata e anexo do Registro de Preços; 

• Cópia da Adjudicação; 

• Cópia da publicação da Ata de Registro de Preços no Diário Oficial; 

É o Relatório, passo a opinar. 

Sobressai como um dos princípios basilwres do Direito Administrativo Pátrio o da 

obrigatoriedade de licitação, do qual  se extrai a imprescindibilidade desse procedimento legal para a 
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validade da contratação com particulares. Todavia, em consonância com as diretrizes fixadas pelo 

Decreto Federal n° 7.892, de 23 de janeiro de 2013, permitiu a participação no certame licitatório 

por outro órgão ou entidade da Administração. 

Trata-se, portanto, de uma opção legal para tomar as aquisições mais ágeis, sem o 

fracionamento da despesa, com redução do número de licitações, propiciando a redução do volume 

do estoque e possibilitando a economia de escala. 

Nessa senda, mediante a existência de urna licitação no Município de Chapadinha com o 

objeto que atende a necessidade do Município de Fernando Falcão, pretende-se aproveitar do 

certame por meio da "CARONA" a ata de registro de preços. 

Tanto na Lei n° 8666/93 quanto no Decreto Federal n° 7.892, de 23 de janeiro de 2013 

não vedam que os órgãos de um ente federado possam utilizar a Ata de Registro de Preço 

resultante de licitação realizada por outro ente, salvo a Administração Pública Federal em relação 

aos demais entes federativos. 

Sendo oportuno apresentar as disposições do Decreto Federal n° 7.892/2013 que ao 

revogar o decreto anterior sobre o Sistema de Registro de Preços manteve a permissão em seu art. 

22 a participação no certame licitatório desde que, para isso, se faça consulta prévia ao órgão 

gerenciador do registro de Preços e ainda que a adesão seja considerada vantajosa. Senão vejamos; 

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 licitatdrio, mediante anuência 

do órgão gerenciador. 

12  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. 

§ 22 Caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de 

preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar 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. 

§ 32 As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este 

artigo não poderão excede; por órgão ou entidade, a cem por 

cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e 

registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e 

órgãos participantes. 
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§ 42  O instrumento convocatório deverá prever que o 

quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não 

poderá exceder, na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de 

cada item registrado na ata 

de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos 

participantes, independente do número de órgãos não 

participantes que aderirem. 

62  Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não 

participante deverá efetivar a aquisição ou contratação solicitada 

em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata. 

§ 72 Compete ao órgão não participante os atos relativos à 

cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações 

contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla 

defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do 

descuniprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas 

próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão 

gerenciadot 

§ 82 É vedada aos órgãos e entidades da administração pública 

federal a adesão a ata de registro de preços gerenciada por órgão 

ou entidade municipal, distrital ou estadual. 

§ 92 E facultada aos órgãos ou entidades municipais, distritais ou 

estaduais a adesão a ata de registro de preços da Administração 

Pública Federal. 

Nesse sentido, aponta-se que se encontra satisfeito nos autos tanto a manifestação positiva 

do órgão gerenciador da ata de registro de preço referente à possibilidade desse ente aderir à 

referida ata de registro de preço, contudo, não foi juntada no processo administrativo a aceitação do 

fornecedor beneficiário em fornecer os serviços dispostos no termo de referência. 

Assim, recomendamos que fosse solicitada a cópia do aceite do fornecedor beneficiário da 

Ata que se pretende aderir, haja vista o disposto no artigo supra. 

Conforme explicitado no relatório desse parecer, constam nos autos alguns dos 

documentos exigidos, devendo destacar a ausência de pesquisa mercadológica que comprova a 

vantagem econômica à Administração Pública ao se realizar a presente contratação por meio do 

"CSRONA" à Ata de Registro de Preços n° 018/2021, do Pregão Eletrônico n° 011/2021/SRI', do 

município de Chapadinha - MA. 
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Por todo exposto, esta Assessoria Jurídica concorda com a realização do 

procedimento de adesão (CARONA) à Ata de Registro de Preços n° 018/2021, do Pregão 

Eletrônico n° 011 /2021/SRJ?, realizado pela Prefeitura Municipal do município de Cliapadinha - 

MA, pois a legislação trazida no presente parecer permite esse procedimento. 

É o parecer, o que faz de forma meramente opinativa, cabendo a decisão de 

mérito a autoridade competente. 

Fernando Falcão (MA), 25 de outubro de 2021, 

J€1A 	'Â ç..,  

José Ferreira de Sousa Neto 

OAB/MA 17697 

Assessor Jurídico 

Prefeitura Municipal de Fernando Falcão - MA 

Retornem-se os autos à Comissão Permanente de Licitação - CPL/PMIFF, para 
prosseguimento do feito. 


