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PARECER JURÍDICO 

 

 

Processo Administrativo: 022.2021.01 

MODALIDADE: ADESÃO Nº A/2021-001 – FMS 

OBJETO: “ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO ORIGINADA DO PREGÃO 

ELETRONICO PARA REGISTRO DE PREÇOS SOB O Nº 007/2021 – PMV – PE – SRP, COM 

O OBJETIVO DE AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AMBULANCIA TIPO A, SIMPLES 

REMOÇÃO, ZERO KM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA 

MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PAU D’ARCO - PA.” 

 

 

Foi encaminhado a essa assessoria jurídica o procedimento de Adesão acima mencionado, 

para emissão de parecer consultivo acerca do regular atendimento aos preceitos e exigências 

normativas para Adesão à Ata de Registro de Preços Nº 122/2021 – ARP, proveniente do 

município de Viseu, PA, a qual apresenta como objeto a Aquisição de Ambulância Tipo A, 

Simples Remoção, de interesse da Secretaria Municipal de Saúde de Pau D’Arco, PA, celebrada 

em decorrência do certame licitatório modalidade Pregão Eletrônico N° 007/2021/PMV-PE-SRP, 

Prefeitura Municipal de Viseu, PA, cujo parecer não tem caráter vinculativo nem decisório, a ser 

submetido à apreciação da autoridade superior, sem a obrigatoriedade de acatamento até mesmo 

pelo fato da existência de divergência quanto a interpretação da norma disciplinadora do tema. 

A adesão à ata de registro de preços por órgão não participante de sua formação, 

procedimento chamado de “carona”, está regulamentado no artigo 22 do Decreto nº 7.892/2013, 

o qual permite que órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha participado dos 

procedimentos iniciais da licitação contrate por adesão à ata de registro de preços, atendidos 

alguns requisitos, 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 licitatório, 
mediante anuência do órgão gerenciador. 
(...) Omissis. 
 

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

pesquisa de preços); 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; 7- o 

quantitativo total fixado para adesões no edital, na forma do art. 9º, inc. III, não poderá, na 

totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o 

órgão gerenciador e para os órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não 

participantes que aderirem. 

Com efeito, todos estes requisitos estão evidenciados de modo cristalino nos autos, visto 

que inicialmente foi realizada pesquisa de preços em 03 (três) fornecedores diferentes, cujos 

valores excederam ao atual, consta o pedido de adesão à ata de registro de preços de Viseu, PA, 

realizado pelo Secretário Municipal de Saúde de Pau D’Arco, PA, a autorização pelo Secretário 

Municipal de Saúde de Viseu, PA, através do Ofício nº 0798/2021/GS/SEMUS/PMV, para a 

adesão, a concordância da empresa vencedora em fornecer o objeto a ser adquirido, bem como 

consta no edital, no termo de referência e na ata de registro de preços que os itens a serem licitados 

eram 07 (sete), e o município licitante adquiriu apenas 03 (três) unidades, cumprindo assim, as 

exigências da norma disciplinadora do tema. 

 Ante o exposto, os autos administrativos, no entendimento desta parecerista, no que se 

refere a Adesão ao processo licitatório modalidade Pregão Eletrônico N° 007/2021/PMV-PE-

SRP, se encontra dentro das exigências previstas na legislação, bem como que os atos até então 

praticados foram dentro da legalidade, não havendo nada que possa obstar o prosseguimento do 

feito. 

É o parecer. 

 

Pau D´arco, PA, 11 de junho de 2021.  

 

 

INDIA INDIRA AYER NASCIMENTO 

OAB/PA 22.146 
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