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DESPACHO

ÀProcuradoria do Município
Prefeitura Municipal de São João dos Patos - MA

unícef#

Assunto: Solicitação de exame..e^aprovação.de^processo„admínistrativo para. contratação na forma
de Adesão à Ata de Registro de Preços. - • <

Senhor Procurador/Assessor^

Anexo aò^/:pfèsente>; 'estamo"s. ; encaminhando-; processo administrativo n-
0802002/2021, para exame; ém caráter de urgência para firis'de"contratação ná forma deAdesão à
Ata de Registro de Preços n^ 003/2020, proveniente do Pregão.Presencial n" 002/2020, realizado
pela Prefeitura Municipal de Urbano Santos/MA,'tendo por qbjetp a Aquisição de Medicamentos
Hospitalar, Farmácia Básica e Material Hospitalar; nos termòs do parágrafo único, do artigo 38, da
Lei Federal n^ 8.666/93 e suas .alterações posteriores;-Lei" 10.520/2002 e Decreto n^ 7.892 e
alterações posteriores, que regularnèhta p Sistema de Registro de Preços. i

. V

São João dòsíPatos/MA, 22'de.fèvéreiro

Lima

íal de Saúde

'optaria nS'007/2021

de 2021.

www.saojoaodospatos.ma.gov.br
Av. Getúlio Vargas, 135, Centro - CEP: 65.665-000, São João dos Patos/MA
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i. tí .-.P

INTERESSADO: Secretaria Municipalde Saúde de SãoJoão dos Patos.

Processo Administrativo n° 0802002/2021.

ASSUNTO: Adesão•"Cãrohá" -ãò Sis'tcmã"^dé'Re^strô'"dé Pfeçorda Prèféiturà Municipal de

URBANO SAN mS/MA. ^

Foi encanütiíiada';a.e^^^ Procuradónaj para^ acerca da matéria,
TERMO DE ADESÃÒ,-na' forma de'"Caroná"i ao Pregãó/Presericiai^.N'' 002/2020 —SRP da

[•í> v. V./V(y'n'SvV--'.
Municipalidade.de URBANO SANTOS/MA,_Estado do Maranhão,;com ob]eto;a aquisição de

Medicamentos Hospitalar, F^mácia Básica eMateriàl^Hospitàiar, Sist:èmà dé^egistro de Preços
(SRP), que resultou na ATA DÉ REGISTRO DE PJ^„Ç^ de n? 003/2020, publicado no Diário
eletrônico da pAMBM nã ecÈçãp ANO XIV; n° 2378yâ^e" quaj^-feiráVdíá OT dé junho de 2020,
páginas 35 a4Í,:sendo demtéresse dò's"olicitante, correspbn'den^dò a:event:ud.aquisição, sendo que
foi encaminhado ofício spb a pòssijDÍlidade_de adesão,àTémpresá^fiiriméirá colocada, onde a mesma

manifestou interesse na :Xontfa '̂ção,".evçom óV.òbjetivò dc.á^zar ã' contratação pelos preços
registrados,nos limites,ò qual passanios'à nos mardfestar nos termos seguintes: '

;• ,'í:; l

; Q SISTEMA DE REGISTRO DE,PREÇOS - SRP e um instrumento
j'-'' '• ' • -1' /

colocado à disposição daAdnúmstráçào Pública, através da Úei Federal n'8|666/93 e Decreto

Federal n° 8.250/r4x alterações posteriores,.constando como meio demstimiçâo asmodalidades

lidtatórias Concorrência ou Pregão, onde com o resultado das referidas licitações procede-se o

registro formal de preços relativos aos bens e serviços licitados.

CNPJ: 06.089.668/0001-33 -Tele/fax: 3551-2328píífe'3esMj. jun|co
E-maü: prefeituradesaojoaodospatos@yahoo.cop.brP;^i3najl15/2^1



ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA

Avenida Getúlio Vargas, 135 - Centro. CEP 65665-000
www.saoioaodosDatos.ma.gov.br

unicefísí

Apresenta-se pois, como uma ferramenta que agilizar o atuar daAdministração

Pública, principalmente quando se trata de contratações freqüentes ou aquisição com entrega

parcelada.

Apresenta-se, portanto, como uma opção legal que agiliza as contratações,

evitando o fracionamento de despesas e redução do número de licitações, tendo como resultado

secundário a redução dõ;vôlurríè déTestóqüesTédüzindÓrp^^^^ de

Estas yântagens são evidentes,'serídõ;úmá9^ incHçáda nos termos

do art. 15,II daLei-n° 8;66èy'93. ^ '

nscos

V-fV. 7..
.í' j,. V.,

- "--j j''-y y

. Em isúa=íe'struturajN'0~SRP possui'èlernentós' qúúT-waBilizám 'ó*^conti

utilização, ficarido aadministtação^do mesmo,d^tro dè listes' Ímppstos„pela legislação. No caso
aplicado, ale^slação .pemüterá^partícipaç^ dç^oiítio ót^q;'|lá;Ãdrn^stràçâ^

'controle de sua

sem

com

I ' l.v . V°.." • . is t ' • r.- . '
característica•dé.'çompronússo\pafaj^fúturá'cofitràtaçàp, ondéjse registram os

í; f , preços;-.fornecedores, ór^os,'partiapantes'/e ^condições-a;serem praticadas,
iiv' • •.c'''. "''í'" Vj'" '• ''.ii..: 7 cónfprmejV:disposiçpés >c(m^ no lostrumêntó í convocatório e propostas

áprcsentadas;'(A^;2° ÍI;.Decreto N" 8:^0/14.*

' Orgão' Gerenciador —ór^o .óu cnndade dáAdministração Pública responsável

L J pela condução do conjunto;de procedimentos do certame para.registro de preços

y . ;ç'̂ enciaménto-da,Áta dòvRè^sttovde Preços-ddei^decòrfente; (Art. 2", III;
- •-bÓietdN'̂ à.250/14).- ^^""^ -

Órgãoparticipante- órgão ouenddade que partidpa dos procedimentos iniH^is

do SRP e integra a Atade Registro de Preços. (Art 2°, IV;DecretoN® 8.250/14).

Órgão nãoParticipantes (Caronas) —são aqueles que, não tendo participado na

época oportuna, informando suas estimativas de Qsump—«querem,
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posteriormente, ao órgão gerenciador, o uso da Ata de Registro de Preços.

(FERNANDES,Jorge U. Jacoby. Carona cm sistema de registro dc preços. Site:

•www.jorgeulissesjacohy.com.br).

Verifica-se, portanto, a possibilidade prevista no Decreto N° 8.250/14, que

permite a qualquer órgão ou entidade da Admimstração que não tenha assumido, no momento

oportuno, a posição fomid do órgãp p^cipantej a-utilizaçãp da-Atíu de-Registro de Preços.

í" •,^"ArL,8?-X Ata de Registro.de Preços, durante sua^vigência, poderá ser utilizada
por qualquer'/prgãò'ou -entidade-. da Administração'que-não tenha participado do certame

lidtatório, me^ante préda: consultarão ófgã^gdêhdaHó^ que devidainente;;

vantagem." '.-,4#

comprovada a

•yfi

; • • ,r -
V

1' 'O termo "Ãdrninistração", consoante,? rio/art^-8° acihia dtado,

interpretado de"fórma àmpla,)yejamos: ' ' " • -

deve ser

w-

."A normainão; define se.o pretensòvusuárió.inão partiçipant '̂ deve integrar
)' f;! í •-.'Mi-

f." • 1 ' . .. . ' 'y-A • 'i- i-.' . i, 1' •• »i . v .•

, . ..• conceituado restritivamèriteno mcisoXI dpart. 6" da-Eci n^ Sióóó/PB. Contudo,
'•'rV - • (.t; , s - ^ < ; • •tTnuma inte^retação.sistemáüc^-como adm^stra^o-é .ór^o,.da Administração
V;; pública, paréce^pdssívd'à extensão alem-da esfera do governo. Assim, um ór^o

vfh':-' _' ;raümdpal-poderá atendidos' òs demais-requisitos; seivri> de-Aíà de Registro de

- .Preços federal,-ou vice-versa".'(Jorge Ulisses Jacoby Fertiandes, Sistema de

j,; ^ :Registrode Preçose Pr^o,'Editora-Fórum, -1. Ed,,p.389.)
\r^''

Assim, nada impede a utilização de Atas de Registro de Preços daquela

Municipalidade seremutilizadas por outros ór^os ou entidade daAdministração pública direta ou

indireta, mesmo não tendo este participado efetivamente do procedimento licitatório originário.

Para tanto, basta que se comprove a vantagem para a Administração, e sejam observados os

requisitos mínimos dc cunho processo, abaixo descritos:

CNPJ: 06.089.668/0001-33 -Tele/fax: 3551-2328/2

E-mail: prefeituradesaojoaodospatos(§yalioo.co
Ccíf-..v'o iviaq jira

ssor Jundic
aria 015/202
B/M.A 15 793



ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA

Avenida Getulio Vargas, 135 - Centro. CEP 65665-000
www.saoioaodospatos.ma.gov.br

unicef

1 —Manifestação do órgão não participante do seu interesse junto ao órgão

Gerenciador da Ata de Registro de Preços, para que este indique, através do pedido de liberação,

os possíveis fornecedores e respectivos preços a serem praticados, obedecida a ordem da

classificação Decreto N® 8.250/14;

2^~; AS:citaçãb"pHõ~;^fòmé'céBoí^.bénéfiHárÍo"d^Ata7de'Re^stro de Preços,

observadas as condições, independentemente dos quantitativos regisd^clos;ern Ata,' desde que este

fornecimento nãó-preju^que;as;obrigáçõ'es;anl:enòrméhte assumidas Decreto N"'̂ 8!,250/14;
i . ;,y' v'

!,' • 3 ^ Limitação às aquisições:ou contratações adicionais não poderão exceder, por

órgão ou entidade, centp) .dos quantitativps^r^strados'na Ata de Registro

de Preços. Decreto N*'t9i'488/18;'V /t '

, , l—:í . ' í
V ...'V... \ ( .! ... * , i.

j, ,4:^ Obediência ao instrumento convocatórip; p'e<Rtal'do PfegãoPresencialN°
002/2020 —SRÉ, realizado'pela Prefeitura Municipaljdc Urtandf^Santos/MÀ, em^ acordo com o
art 3® da Lei n°:8.666/93, bèifí çonío todos ps outros prmdfjiòs descritos:/" /'' /

T t ^ ~ : .--r. íw'' •<!Ti, vS" 'v" í-
^ - V.'/'-ro -1 , .. '

' i í.-V'":- J 7^^~f//j -5j Aütof^àçãqiprétdàBp órgão gestor.daA
Cooperação Téqmca; qué será^suportelpara a adesão/de;^uma/algim as:atas, enquanto

lá'assiriatura do Termo de

•V J

' .Etri réiação aO 'ato. Be•coopetàção ou colaboração para adesão ao SRP,

mencionados 5no.'item 5, aama. exposta,necessidade dè--terirío firmado/entre os órgãos

cooperados para a.gestão e controleadmiriistratívo;dos tramites referentes às'pretendidas Atas,por

isso recomendamos a assinatura conjunta de um instrumento congênere ao convênio de efeito

eficiente, o Termo de Cooperação Técnica.

Por todo o exposto, emitimosnossa opinião no sentido de não haver empecilho

jurídico ou objeto do requerimento, inicialmente sem ônus ao autorizado.

1
CNPJ: 06.089.668/0001-33 -Tele/fax: 3551-232»y6^ie deCarvalho
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É, em síntese, o posicionamento desta Assessoria Jurídica, que se proceda a

contratação do fornecimento dentro do prazo de validadeda Ata.

São João dos Patos/MA, 22 de fevereiro de 2021

..•r-

/
/,

' '' ; DANILO DECAÍYj
. % / / ' • AssesscrfJuridlçò . .

í AssesjBòfJurfflíKíaria 016/2021°
. - , —T;:r^Ví ~:.OAB/iVÍÁ 15.793-'" • >

V-í*-vn>p-':í' ..-eía':;;-
, 4 /• —.j 1 ,

^ W' . •

6

fh\

í. '• /il..

w í-

' í--
• . , . " V'', ' •

' - •' •. V. ^ >.-•' /

*7,:

vi

CNPJ: 06.089.668/0001-33 -Tele/fax: 3551-2328/2219
E-mail: prefeituradesaojoaodospatos@yalioo.com.br


