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PARECER: ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO – Pregão Eletrônico 009/2021-043 - PMCP-PE-SRP. 

SOLICITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE TERRA ALTA. 

ASSUNTO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA 

ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TERRA 

ALTA/PA. 

 

Trata-se de consulta encaminhada pelo Secretário Municipal de Saúde, Sr. Arivaldo Vidal 

Aguiar, por meio do Ofício nº 015/2023-SMS, notadamente acerca de regular atendimento aos 

preceitos os e exigências normativas no pedido de ADESÃO À ATA DE REGISTROS DE PREÇOS – do 

Processo de Pregão Eletrônico Nº 009/2021-043 do Fundo Municipal de Saúde de Capitão 

Poço/PA, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Terra Alta/Pa, com 

base no art. 22, §1º do Decreto 7.892/2013   

 

Desta forma, e em atenção ao disposto no art. 38, VI, da Lei 8.666/93, alterada e 

consolidada, manifestamos parecer jurídico pertinente ao assunto, nos termos que seguem: 

 

O caso "in" concreto trazido no presente procedimento enquadra-se no art. 15, da Lei n.º 

8666/93, de 21 de junho de 1993, que prevê a possibilidade dos demais órgãos da administração 

pública que não tenham participado do Registro de Preços fazerem uso das atas já celebradas, 

durante a sua vigência, na condição de órgão aderente, mediante prévia consulta ao órgão 

gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem. 

 

Trata-se, pois, da figura do "carona", largamente utilizado nos dias atuais, que propicia 

maior celeridade e um melhor aproveitamento dos recursos públicos, eis que reduz o custo e o 

tempo nas contratações, sem prescindir da realização de procedimento licitatório prévio. 

 

É cediço que para a validade e eficácia da extensão da ata de registro de preços aos 

órgãos não participantes é necessário o preenchimento de uma série de requisitos, a saber: 1- 

existência de licitação anterior, em decorrência da qual foi celebrada ata de registro de preços; 

2- interesse do órgão aderente em utilizar a ata celebrada; 3- avaliação em processo próprio de 

que os preços e condições da ata de registro são vantajosos (fato que pode ser revelado através 

de simples pesquisa); 4- prévia consulta e anuência do órgão gerenciador sobre a utilização da 

ata; 5- indicação pelo órgão gerenciador dos possíveis fornecedores; 6- consulta e aceitação 

pelo fornecedor da contratação pretendida, mantidas as mesmas condições do registro. 

 

Com efeito, todos estes requisitos estão evidenciados de modo cristalino na normatização 

municipal, e são indispensáveis a qualquer procedimento desta natureza, de forma que regulam 

a atuação pública visando obter o melhor desempenho possível para a Administração. 

 

Desta feita, os autos processuais vieram munidos dos seguintes documentos:  

 

a) Solicitação de Despesa;  

b) Solicitação de Cotação de Preços de Medicamentos;  

c) Cotações;  

d) Mapa de Cotação – Comparação Preço de Mercado e Ata a Aderir; 

e) Ofício nº 275/2022 – SMS – Solicitação de autorização de Adesão de Ata de Registro de 

Preços; 

f) Autorização da Prefeitura Municipal de Capitão Poço – Ofício nº 120101/2023 – SMS-CP; 

g) Justificativa Para a Adesão à ARP 

h) Mapa Final dos Itens e Valores da empresa vencedora – ALTAMED DISTRIBUIDORA DE 

MEDICAMENTOS LTDA; 

i) Edital – Pregão Eletrônico nº 009/2021-043 – Prefeitura Municipal de Capitão Poço/Pa; 
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j) Ata Final Registro de Preços Eletrônico;  

k) Publicações; 

l) Dotação Orçamentária;  

m) Declaração de Adequação Orçamentária e Financeira;  

n) Despacho de Autorização; 

 

 

A respeito das Cotações presentes aos autos processuais, vale ressaltar, que a Secretaria 

Municipal de Saúde de Terra Alta adotou a pesquisa realizada com potenciais fornecedores 

como forma de obtenção de estimativa de preços, conforme cotações e mapa comparativo de 

pedido de cotação, tendo como responsável técnico o Sr. Eudson Chucre Rodrigues – Chefe do 

Setor de Compras – Portaria nº 127/2022. 

 

Vale ressaltar que conforme a natureza tão somente OPINATIVA deste parecer, Este não 

tem qualquer influência sob os atos praticados pelos setores técnicos independentes desta 

Prefeitura Municipal. 

 

Destaca-se ainda que a Secretaria Municipal de Saúde, a qual gerencia o presente 

processo, é ordenadora de despesa, e possui competência legal para elaboração do termo de 

referência e suas especificações, e através do Setor de Compras, pesquisa de mercado e 

cotações, dentre outros elementos processuais. 

 

Chama a atenção desta Procuradoria o Termo de Referência trazendo a justificativa e os 

quantitativos dos objetos perseguidos, bem como a dotação orçamentária, contudo não 

possuem a assinatura do responsável pela Secretaria Municipal de Saúde, pendência esta que 

deve ser sanada. 

 

DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:  

 

No caso em tela, a análise do presente parecer é restrita aos parâmetros determinados 

pela Lei n° 8.666/93, pela Lei n° 10.520/02 e Decreto 7.892/13 e 8.250/14. 

 

No mérito, o Pregão Eletrônico, do tipo menor preço por item, encontra amparo no 

Decreto 10.024/19, conforme dispositivos abaixo transcritos, haja vista que o objeto em comento, 

tratar-se de aquisição de bens e serviços comuns, ou seja “..naqueles cujos padrões de 

desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de 

especificações definidos pelo edital, por meio de especificações usuais do mercado”, vejamos o 

que dispõe a legislação:  

 

Art. 1º Este Decreto regulamenta a licitação, na modalidade de pregão, na forma 

eletrônica, para a aquisição de bens e a contratação de serviços comuns, incluídos os 

serviços comuns de engenharia, e disp6e sobre o uso da dispensa eletrônica, no âmbito da 

administração pública federal.  

§ 1º A utilização da modalidade de pregão, na forma eletrônica, pelos órgãos da 

administração pública federal direta, pelas autarquias, pelas fundaç0es e pelos fundos 

especiais é obrigatória.  

§ 2º As empresas públicas, as sociedades de economia mista e suas subsidiárias, nos termos 

do regulamento interno de que trata o art. 40 da Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016, 

poderão adotar, no que couber, as disposições deste Decreto, inclusive o disposto no 

Capítulo XVII, observados os limites de que trata o art. 29 da referida Lei.  

§ 3º Para a aquisição de bens e a contratação de serviços comuns pelos entes federativos, 

com a utilização de recursos da União decorrentes de transferências voluntárias, tais como 

convênios e contratos de repasse, a utilização da modalidade de pregão, na forma 
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eletrônica, ou da dispensa eletrônica será obrigatória, exceto nos casos em que a lei ou a 

regulamentação especifica que dispuser sobre a modalidade de transferência discipline 

de forma diversa as contratações com os recursos do repasse. 

 

Com o propósito de regulamentar o § 3º do artigo 15 da Lei 8.666/93, foi editado o Decreto 

nº 3.931/01, revogado posteriormente pelo Decreto n°. 7.892, de 23 de janeiro de 2013, 

regulamentou o Sistema de Registro de Preços, e instituiu a possibilidade de ser aproveitada a 

proposta mais vantajosa de uma licitação realizada por outros órgãos e/ou entidades. 

 

Cumpre observar que o Decreto de n° 7.892, de 23 de janeiro de 2013, prevê a 

possibilidade de que uma Ata de Registro de Preços seja utilizada por outros entes, maximizando o 

esforço das unidades administrativas que implantaram o Sistema de Registro de Preços. 

 

Na presente situação, observa-se que através do Ofício nº 007/2023 – SMS – PMTA o 

Município de Terra Alta consulta a possibilidade de adesão da referida Ata de Registro de Preço, e 

por sua vez, em resposta ao oficio, o Município de Capitão Poço, encaminha sua 

autorização/concordância, por meio de autorização por escrito, este anexo aos autos com cópia 

do Processo Licitatório. O mesmo procedimento foi feito junto à ALTAMED DISTRIBUIDORA DE 

MEDICAMENTOS LTDA.  

 

In casu, em análise panorâmica dos autos administrativos, constata-se a observância 

destes ditames orientadores em todo o procedimento realizado, inexistindo vícios ou nulidades 

que pudessem macular o feito em seu modus operandi, transcorrendo o referido processo de 

forma aparentemente regular e em conformidade ao regularmente exigido. 

 

 Em face do exposto, considerando o atendimento às exigências legais e observados os 

adequados algoritmos administrativos, não se olvidando da pendência material apontada neste 

parecer, não há objeção jurídica a ser apontada no referido procedimento de ATA DE REGISTRO 

DE PREÇO, de forma que opina-se de forma favorável ao seu prosseguimento. Encaminhem-se os 

autos ao Controle Interno. 

 

Registra-se que o presente parecer tem natureza opinativa, nos termos do art. 38, 

parágrafo único, da Lei Federal nº 8.666/93 (Julgados STF: MS n.º 24.073-3–DF– 2002; MS n.º 24.631-

6–DF–2007), e apresenta como respaldo jurídico os fatos e fundamentos colacionados. 

 

É o entendimento, salvo melhor juízo. 

 

Terra Alta – PA, 18 de janeiro de 2023. 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

 

 

VITOR SERIQUE SILVA CARDOSO 

PROCURADOR MUNICIPAL DE TERRA ALTA 

OAB/PA Nº 15.974 
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