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PARECER JURÍDICO N" t2U 2022
De Lavta: Assessoria Juddica
PROCESSO n" 319/2022

Adesão de Ata de Regisro de Preços Íro 0024/2021- ORIUNDA

ELETRÔNrCO SRp 013/2021,

DA

Do

PREGÃO

PREFETTURA MUNTCIPAL DE

ABAETETUBA- PA.
DIREITO
ÂDMINISTRÀTIVO.
LICITAÇÕE,S.
CON'IR,\TÂçÃO NN EMPRESA PÂfu\ O FORNF],CIMENTO
DIi, MEDICAMENTOS, Mr\-I'EltIÂIS TECNICOS E iNSUMOS
FIOSI)ITAI-ARES PARA ATENDE,I{ Â RI]DE, BÁSICÀ DE
S,AUDE, DO MUNICÍPTO DE, SANIÂ IZART,I,DO PÂRÁ.
L.

DA DESCRTÇÃO r',ÁrrCe

1.1.

.I'rata-se

de solicitação de anáhse jurídica quanto à Adesão de Ata de Registro de

Preços n" 024/2021- ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO SRp 013/2021,D^

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

- PA, cujo objeto é a AQUISiCÃO

DI]

Mtr,D

'1,.2.

O ptocesso veio com os segúntes atos processuais, em sequência: 1. Ofício n" 115 /2022

-

ICAMENTOS

tr,

MATTIRIAL TE,CN ICO / HOSPITÀLÀR.

G^B/SN'IS/PMSIP, erlr que sc solicita

à

Secrctária Municipal cle Àdministração,

Plancjamento c Finanças de Santa lzabela autotizaçáo pan o início do processo, especificado

flo tt:Ímo de rcferência (em anexo ao Ofício) elaborado com base na demanda da Secretada
(comclata de11./02/2022);2. DespachoaosetoÍdecompras,paÍa^cotação Qa/02/2022);
3. Cotação de prcços, c()m o mínimo de três propostas (Empresa VittaMed
, Ilmprcsa Gold Med Hospitalar

-

1,8

-

16/02/2022

-

/ 02 / 2022-; Empresa Raimundo Silveira - 21 / 02 / 2022-

), acompanhaclo do mapa comparativo Q4/02/2022);3.Il,ütal de Licitação do Murucípio de

Abaetetuba, bem co111o, Ata de Rcgistro de Preço n" 0024/2021; 4. Publicaçõcs: Edital,
I-Iomologação e Extrato da Âta de ltcgistro de Preço; 5. Resultado da pesqüsa dc mercado

Solicitacão

dc

Previsão Orçamentária (25/02/2022);

6. f)otação

Orçzmentárra

(25/02/2022); 7. Despacho da SFj,MÂPF ao Gabinete da Secretaria Municipal dc Saúde,

solicitando autorizaçào para prosseguimento e contlâtâção; B. Ofício

GÂB/SMS

à

SE,CRtr,TARIA MUNICIPÂ],

AtsAETET'UBA,

9. Ofício no

n" 152/2022 -

DE, SÂUDE, DO MUNICÍPIO

153/2022/G^B/SMS

À

E,

EMPRESA ALTAMED

DIST'RIB[.IIDORÂ DE, MtrDIC;\MENT'O I-TDA; 10. Ofício n" 154/2022IGAB/SMS

d,,

"'__E

le,

ASSESSORTA IURÍDrCA

à
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Irmptesa I'i. Catdoso e Cia

lIDÂ;11. Ofício 155/2022/(;ABISMS Â EMPRESA R. S.

J,OBA O NETO tr,IRtr,]-I;
12. Retorno da Ernpresa RS Lobato

trireli (15/03 /2022) com

a documentação necessária em

anexo; 13. ltetorno da Empresa Âltamed Distribuidora de Medicamento IÍDA
(18/04/2022) com a clocumentação necessária em anexo; 14. Retorno da Empresa
Carcloso e Cia
clemonsüa

a

I-TDÀ (11/04/2022, corrl ano equivocado, mas a assinatura

F.

eletrônica

data efeuva), com a documentação necessátia em anexo; 15. Retorno da

Iimptesa PAITAMED (11,/04/2022, com o mês equivocado, mas a assinatura eletrôruca
clemonstra a <lata 07.03.2022) com a documcntação necessárt^ em aflexo; 16. Retorno da
Secretaria Murucipal de Saúde, na pessoa da Sectetária de Saúde, Maria José dos Santos

^

Àssunção; 17. I)espacho da SMS à SEMAPF; 18. Despacho da SEMÂPF à Àssessoria
-f

urídica paru mantfestação juddica.

ltlis o relatório.

2,DAANÁLISE
2,1. De início, cumpÍe registrar que o exam e rcaltzado neste parecer se restringe aos aspectos

jurídicos

^cetca

da possibilidade ou não de se efctuar a adesão pretendida, estando exclúdos

quaisquer pontos de carâter técnico, econômico e/ou discricionário, cuja avaltação não
compete a esta Assessoria Jurídtca.
2.2. Rcssalte-se, ainda, que a análise em comento toma poÍ base a legalidade e regularidade

do procedimento licitatóno cuja âta se pÍetende aderir, haja vista a presunção de veracidade
e legitimidade dos atos administrativos.

23.í1, cético que a l,icitação é uma elementar dos processos de aquisição da Administração
Pública, tendo raríssimas excecões. Isso se dá, exatamente pelo fato de que no âmbito do

Poder Púbüco, a úansparência, economicidacle, supremacia

do interesse

indisponibiliclade do intetesse público, denúe outros, são indrspensáveis

público,

à atrvidade da esfera

pública.
2.4.

A Constituição

da ltcpública impõe ao Poder Público o dever de observar o princípio

insttumental da licitaçã"o, cuja finaüdade - em leffnlr^ simplóios - ó ptopiciar a contrataçã
mzris vantaiosa à r\dministtação.
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Art.37, XXI - ressalvados os casos especiÍicados na legislação, as
obras, serviços, compras e alienações serão contÍatados mediante
processo de licitação pública que âssegure igualdade de condições a
todos os concorÍentes, com cláusulas quc estabeleçam obdgações de
pâgâmento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da
lei, o qual somente permiurá as exigências de qualiFrcação técnica e
econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações.

2.5.'l'al princípio

-

o da licitação -, pot ser regra, deve ser lido da forma mais extensível

quanto possível, âo passo que as exceções devem ser lidas e interpretadas de forma
rcstritiva. r\ssirn manda a boa hermenêutica por meio do enunciado da interpretação
restritiva das tegtas dc exceção (exceptiones sunt sttictissimoe interptetationis). Na

prâttca hcitar scmpre quando possível, contrataÍ sem hcitação somente

quando

estritamcn t e necessá rio.
2.6. Nessa esteila, o Estatuto das Licitações (I-ei Federal n" 8666/93), prevê, em seu art.15,

II, que

as comprâs rcahzadas pela

Administração devetão, sempÍe que possível, ser realizadas

mediante o Sistema de Registro de Preços, que representa um conjunto de procedimentos

p^ta o registto formal de preços relativos à prestação de serwiços e aquisição de bens para
futuras contratações

a seÍem

efetivadas pelo Poder Público. Segundo Celso Ântônio

Ilandeira de Mello (2003, p. 519):

O 'registro

de preços' é r-rm procedimento que a Âdministração pode

adotar peÍânte compras rotineiras de bens padronizados ou mesmo na
obtenção de serviços. Neste caso, como presume que itá adquirh os bens
ou recorfer a cstes serwiços não uma, mas múltipIâs vezes, abre um
certame licitatório, em que o vencedot, isto é, o que ofeteceu a cotação
mais baixa, terá scus preços "registrados". Quando a promotora do
certâme necessitat destes bens ou serviços itá obtê-los, sucessivas vezes se
fot o caso, pelo preço cotado e regrsúado.

2.7 .

As disposições normativas referentes ao SRP são identificadas na prôpria Lei Federal n"

8.666/93, expÍessas rros parâgrafos 1" a 6" do aludido artigo 15. A princípio, destaca-se

a

determinação legal contida no parâgrafo 3", de que o SRP deverâ ser regulamentado por cada

cntc fedcrativo, attavés de decreto, obsewadas as peculiaridades regionais. Veja-se:

Art.

15. As comptas, sempre que possível, deverão:

t...1

iI - r"r processadas

tl

s"à

através de sistema de registto de preços;
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§ 3o O sistema de tegistto de pteços será tegulamentâdo
decreto, atendidas as peculiaridades regionais, observadas
seguintes condições;
I - seleção feita mediante concorrência;
II - esupulação prévia do sistema de conttole e aatabzaçào dos preços
regisrrados;
III - validade do registro nào supcrior a um ano.

§ 4o Â existência de preços replstrados não obriga a Administraçào

a

firmat as contÍatações que deles poderão advir, ficando-lhe íacultada a
utilização de outtos meios, respeitada a legislaçào relativa às licitaçôes,
sendo assegutado ao beneÍiciário do registro pteferência em igualdade de
condiçôes. [grifo nosso]

2.8. Nesse scntido, sabc-se que, em âmbito federal, a regulamentaçào do disposiuvo foi
levada a efeito através do Decreto n" 7892/201 3 e, no Estado doParâ,através do Decreto

11' 876/2013, ambas com abnngência restrita aos respectivos entres federativos
regulamentadores, consoante se observa do artigo 1" dos referidos dectetos.

2.9, Em âmbito municipal, náo há em Santa lzabel do Patá, qualqueÍ tegulamento

específico a tespeito do SRP para as compras no âmbito da Administração
Municipal.
2.10.Enotório que compete ptivativamente à União legislar sobÍe "noÍmas gerais de Iicitação
e conffatação, em todas as modalidades, paÍa as administrações púbücas diretas, autárquicas

e fundacionais da União, Iistados, Disttito Federal e Municípios, obedecido o disposto no
art. 37 , X-\I, e pata as empresas públicas e sociedades de economia mista, nos teÍmos do art.

173, § 1o,
2.L1.

III"

(art.22,inciso XXVII da CF/BB).

A Lei que regula o ptocedimento das licitações é a8.666 de21/06/1993 (Estatuto dos

Conúatos e licitações), norma decarâter geral, editada com base na competência privativa
da União para legislar, nos teÍmos do art. 22,ínciso

XXVII

da Constituição Federal de 1988.

2.12. Inserido nesse sistema está o procedimento do Sistema de Registro de Preços, forma
de contratação da Âdministração previsto no aÍt. 15 da Lei 8.666/93. Tal procedimento foi
tegulamentado pot Decteto, vigotando, atualmente, o Decreto n" 7.892 de 23 de janefuo de
2013 que ttata do Sistema de Registro de Pteços.

2.13. |')esta feita, é petfeitamente possível a uú)tz.açào da legislação federal, no caso de
omissão do Legisladot Municipal. Tudo isso, em consonânciaaoplncípio da simetia e pacto

fedcrativo, o que não isenta o Poder Público Murucipal em legislar
scus intcresses em matéúa de licitaçôes;

*u

§r0nJSl'8r
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2.14. Quanto ao instituto da adesão à ata de registro de preços, ensinaJoel Niebuhr (2015,

p.6e7):
Àdesão

à ata <ie

Íeglstro de preços, apeJidadas de carona,

éo

procedimento

por meio do qual um órgão ou entidade que não tenha participado da
licitação que deu origem à ata de registro de preços adere a ela e vale-se
dela corno sc sua Fosse.
2.L5. Observa-se, então, ser perfeitamente possível a adesão, por qualquer órgáo ou entrdade
da Â<lmrnistração Pública, a ata de registlo de pteços decortentes de licitação tedrtzada por

outto entc público, sendo necessário, todavia, o preenchimento de terminados reqüsitos:

São, pois, requisitos para cxtensão da Âta de Registto de Preços: interesse

de órgão não participante (carona) em usar Âta de Registro de Preços;
avaliação em processo próprio, interno do órgão não participante (carona)
de que os preços e condições do SRP são vantajosos, fato que pode ser
revelado em simples pesquisa; prévia consulta a anuência do órgào
gerenciador; indicação pelo órgão getenciador do fornecedor, com
obserwância da ordem de classificaçà<>; aceitação, pelo fornecedor, da
contratação pretendida, condicionada estâ à ausência de prejuízo aos
compromissos assumidos na Âta de Registro de Preços; embora â normâ
seja silente a respeito, deverão ser mantidas as mesmas condições do
registro, ressalvadas apenas as renegociações promovidas pelo órgão
gerenciador, qlre se írzercm necessárias; hmitaçào da quantrdade a cem por
cento dos quantitativos registrados na Ata.

2.16. Deve-se portanto, instrui-t' os autos de modo que restem cumplidos, pelo menos, os
segutntes pressupostos: consulta

à entidade detentora da ata e concotdância desta

do fotnecedor signatário da ata em fornecer

os

quantitativos; demonstração da vantaiosidade da adesão; ausência de preiuízo

às

quau]la__a--adesaaf aceitação

obdgações já assumidas pelo fotnecedot com a entidade detentota da ata; os
ouantitativos adouiridos não Dodem exceder a,50o dos resisttados na atai Drazo de
90 dias para conttatar após a autorizagão; e, por firn, deve-se respeitat a vigência da
ata.
2,16.L, Observa-se que em telação à Empresa Altamed houve

impote de R$

1.382.506,10;

ÍegistÍo de preço no

em rclaçáo à Emptesa Patamed o impofie de

R$

6.910.287,80 em relação à Empresa F. Catdoso o registÍo equivalente à R$ 4.900.362100

e por Íim, em Íelâção à Emptesa RS LOBÀTO R$ 4.597,052,00. Assim, o pÍocesso

em questão trarnita com a Íinaüdade de adedr em Íelação à pdmeita, a importância
de R$ 54X.098,45, em relação à segunda, R$ 2.866.373,40; em relação à
L.708.361,50 e, a

última, no impotte de RS '1,.487.120,75.

oe
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2.i7. No que tange à vantajosidade da adcsão,

esta Assessoria Jurídica anahsa

o

rnapa

compatativo apresentâdo, bem como, as propostas de pteços no mercado, como sendo
típico cumprimento à ampla pesquisa de mercado como disciplina a lcgislação,

2.17.1. Obsetva-se nos autos, manifestação

do setor de cotaçáo, com o título

"RESULTADO DAPESQUISADE MERCADO", em que
de

19,52n/o de

se comprova a economia

vantagem se o Poder Público Municipal aderir à ata em questão.

2.18. l,m rclacào ao procedimento cm si. pcrccbe-se. desde iá. que houve consulta ao órgào

gcrenciadot da ata quanto a possibiliclade de a<lesão aos itens. presente

a

anuência.

llcsisuc-sc que o quantitativo a ser adouiriclo nào ulúaoassa o limite de 100% do orevisto

I:,moresas.

2.19.

Há dotação oÍçamentária, tetmo de adequação otçamefitátia e attoização de

despesa, estando fotmalmente pteenchidos os requisitos da legislação.

2.20.

O 'Iribunal dc Contas da União também

encarregou-se de orientar os ótgãos

c«rntratantes ao estal>elecer que a "fase interna do procedimento relativo a licitaçôes públicas

,rbscrvará a scsuintc sequência de atos nreDaratórios: autuacão do Drocesso corresDondente.
quc devcrá scr DÍotocolizad<'t e numerado". Ainda: "Dcve scr observado o fiel cumrrrimento
cl«r

art. 38. caput e scus incisos. c art. 40. § 1". da Lci n" 8.666. de '1993. relauvos à regular

auruecào e consdruicão dos processos ücitaiórios, em especial <luanto à numeraçào das Folhas

c

aposição de rubrica imediatamente após a iuntada dos documentos da ücitação ao

processo." Decisão 955 /2002
2.20.1. Passo. portanto. a

- Plenário.

emiú a opinião jurídica.

3. CONCLUSÃO
3.L.

Ex positis, no que tange aos aspectos legais e tessalvados os critérios técnicos,

econômicos e discticionátios, com fulcro nos teÍmos do art. 38, patágrafo único, da Lei
Irecleral

N". 8.666/93,

esta Assessoria Juddica se

manifesta favorâvel à adesão à ata de

registro de preço vinculada às necessidades da Prefeitura de Abaetetuba -PA

3.2.8m
recomendamos

sen«lo acolhido ou não este PatecetJurídico pela Autoridade Competente,

a devida numetação de todas as páginas do Processo Àdministtativo,

obdgação esta imposta pela Legislação;

sôà

'iQÇí\
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3.3. Scm mais, ratificamos que este pareceÍ jurídico não vincula à Âutoridade
Competente, posto que

â

mesma detém

a

tttularídade da competência

do

mérito

adrninistlativo disposto nesta situação.

É este o paÍeceÍ. S.MJ.

FRANCISCO
A
Jurídico

oAB/PA

MATOS SANTOS
unicipal- PMSIP
276
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