
Estado do Pará 
GOVERNO MUNICIPAL DE PAU D’ARCO 
Secretaria Municipal de Administração 

Departamento de Licitações e Contratos 
 
 
 

 

Av. Boa Sorte, S/N – Setor Paraíso, Pau D’Arco (PA) CEP: 68.545-000 
Fone/Fax: (94) 3356-8104/3356-8105 CNPJ (MF): 34.671.016/0001-48 

                                                 Página 1 de 6 

 

JUSTIFICATIVA DA ADESÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 

OBJETIVANDO AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA 
 

ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº A/2021 – 001 – FMS 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 022.2021.01 
 
Objeto:  
 

 Adesão a ATA de Registro de Preço para Aquisição de Veículo Ambulância TIPO A, simples 

remoção, zero KM para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Pau 

D´arco – PA,  

 
Justificativa:  
 
 Considerando que a assistência à saúde é garantida pelo Sistema Único de Saúde (SUS), e para 
isso toda linha de cuidado deve ser efetiva e eficaz, desde atenção básica até o procedimento de alta 
complexidade, de forma organizada e hierarquizada, com foco na qualidade dos serviços prestados, 
segundo o grau de complexidade de assistência requerida. 
 
 Considerando que a atenção a Saúde deve centrar as diretrizes na qualidade dos serviços 
prestados aos usuários, com atenção acolhedora, resolutiva e humanizada, com seus recursos humano e 
técnicos e oferecendo, segundo o grau de complexidade de assistência requerida e sua capacidade 
operacional, os serviços de saúde adequados.  
 
 Considerando que a execução destes serviços deve ser frequentemente avaliada para melhor 
atendimento aos pacientes, bem como a otimização dos recursos empregados neste tipo de assistência. 
Muitas vezes faz-se necessária a readequação dos objetos iniciais em fase da realidade e necessidade 
encontrada.  
    
 Considerando que o Fundo Municipal de Saúde de Pau D´arco entende que a expansão e 
fortalecimento da rede de assistência do município é uma das prioridades desta administração pública e 
está sintonizada com os objetos nacionais do Sistema Único de Saúde no sentido de garantir o direito 
constitucional ao acesso a saúde de forma integral e decentralizada. 
 

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, 
garantido mediante políticas sociais e econômicas que 
visem à redução do risco de doença e de outros 
agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e 
serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 
 
(...) 
 
Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde 
integram uma rede regionalizada e hierarquizada e 
constituem um sistema único, organizado de acordo 
com as seguintes diretrizes: 
        I - Descentralização, com direção única em cada 
esfera de governo; 
        II - Atendimento integral, com prioridade para as 
atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços 
assistenciais; 
        III - participação da comunidade. 

 
  Considerando que a oferta de assistência no tempo e na necessidade do usuário e condição 
fundamental para atingimento das metas voltadas para a saúde, por parte desde município. 
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 Considerando que o aumento dos procedimentos Médicos o município busca uma saúde de 
qualidade, de acordo com suas especificações.  
 

Considerando que a aquisição da ambulância, irá proporcionar melhores condições para as equipes 
medicas, e consequentemente que os mesmos possam desenvolver seus trabalhos de maneira que a 
comunidade tenha mais conforto quando for necessário ser transportado para receber tratamento adequado 
com a solução dos problemas.  

 
Considerando que a aquisição do veiculo se dará pela necessidade de investimento municipal na 

saúde da população, considerando que a aquisição como forma de garantia da integralidade dos 
atendimentos em Saúde, como também será um grande estimulo no processo de fortalecimento das ações 
na estratégia de combate e tratamento a COVID – 19. 

 
Considerando que tal aquisição tem como objetivo auxiliar Unidade de Saúde Municipal, visto que o 

serviço de transporte sanitário de paciente vem crescendo progressivamente com avanço da pandemia, 
sendo ,necessário adquirir nova viatura, para garantir translado dos usuários atendidos pelo município, 
principalmente os casos de urgência, que são encaminhados para os hospitais de maior complexidade em 
cidades vizinhas e com aquisição de outra ambulância, será proporcionado acesso aos serviços, 
humanização e melhorias na qualidades dos serviços oferecido a população do município.   

 
Considerando que assim como relatado, o município tem a necessidade de contemplação do 

veículo, adaptado tipo ambulância para suporte básico, para simples remoção de pacientes sem risco de 
vida, tipo A além de um veículo mais complexo, Ambulância TIPO A.  
  

Considerando que o transporte é destinado ao deslocamento não programado de pessoas para 
realizar procedimentos de caráter urgente e emergencial, no próprio município de residência ou em outro 
nas regiões de saúde de referência.  

 
Considerando que o SUS é estruturado em diversos contextos geográficos com marcantes 

diferenças socioeconômicas, havendo alguns municípios e polos regionais com relativa concentração de 
serviços.  

 
Considerando que, é imperiosa a necessidade de aquisição desde produto essencial para atender a 

crescente demanda e que tal aquisição se dá pela necessidade de atender aos municípios em caráter da 
urgência, até que seja normalizada a situação pandêmica.  

 
Considerando que, indiscutivelmente o objeto a ser contratado trata-se de aquisição imprescindível 

quanto ao atendimento aos usuários do SUS. 
 
Considerando que o veículo, aqui descrito, caracterizar-se como de natureza comum, tendo em 

vista que são geralmente oferecidos por diversos fornecedores e facilmente comparáveis entre si, de modo 
a permitir a decisão de compra com base no menor preço, por meio de especificações usuais praticados no 
mercado.  

 
Considerando que, a aquisição da ambulância é de suma importância, visto que alinhados a outros 

cuidados e politicas já adotados por esse órgão, são instrumento de extrema valia e relevância no combate 
a prevenção ao contagio e proliferação do Coronavirus (COVID 19).   

 
Considerando que a contratação ocorrerá por meio de Adesão de Ata de Registro de Preço, em 

virtude da situação emergencial.  
 
Considerando que a escolha pela adesão se justifica pela necessidade de combate a pandemia de 

COVID19. 
 



Estado do Pará 
GOVERNO MUNICIPAL DE PAU D’ARCO 
Secretaria Municipal de Administração 

Departamento de Licitações e Contratos 
 
 
 

 

Av. Boa Sorte, S/N – Setor Paraíso, Pau D’Arco (PA) CEP: 68.545-000 
Fone/Fax: (94) 3356-8104/3356-8105 CNPJ (MF): 34.671.016/0001-48 

                                                 Página 3 de 6 

Considerando que a adoção a Ata de Registro de Preço do Pregão supracitado, justifica-se pela 
vantajosidade para a Administração Pública, conforme confirma as propostas anexadas e a agilidade de 
contratação, considerando que a ata é processo menos moroso do que um processo comum, observando 
que o Fundo Municipal de Saúde de Pau D´arco tem urgência na aquisição do referido bens. 

 
Considerando que estando este processo instruído conforme a Lei Federal nº 8.666/1993, Lei 

Federal 10.520/2012, decreto nº 7.892/2013 e o Decreto 039/2017, que regulamenta o sistema de Registro 
de Preço no Município de Pau D´arco – PA. 

 
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. 

§ 1º 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. 

§ 1º-A A manifestação do órgão gerenciador de 
que trata o § 1º fica condicionada à realização de 
estudo, pelos órgãos e pelas entidades que não 
participaram do registro de preços, que demonstre o 
ganho de eficiência, a viabilidade e a economicidade 
para a administração pública federal da utilização da 
ata de registro de preços, conforme estabelecido em 
ato do Secretário de Gestão do Ministério do 
Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. (Incluído 
pelo Decreto nº 9.488, de 2018) (Vigência) 

§ 1º-B O estudo de que trata o § 1º-A, após 
aprovação pelo órgão gerenciador, será divulgado no 
Portal de Compras do Governo federal. (Incluído pelo 
Decreto nº 9.488, de 2018) (Vigência) 

§ 2º 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. 

§ 3º As aquisições ou contratações adicionais a 
que se refere este artigo não poderão exceder, 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. 

§ 3º As aquisições ou as contratações 
adicionais de que trata este artigo não poderão 
exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento 
dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório 
e registrados na ata de registro de preços para o órgão 
gerenciador e para os órgãos participantes. (Redação 
dada pelo Decreto nº 9.488, de 2018) (Vigência) 

§ 4º 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. 

§ 4º O instrumento convocatório preverá que o 
quantitativo decorrente das adesões à ata de registro 
de preços não poderá exceder, na totalidade, ao dobro 
do quantitativo de cada item registrado na ata de 
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registro de preços para o órgão gerenciador e para os 
órgãos participantes, independentemente do número 
de órgãos não participantes que aderirem. (Redação 
dada pelo Decreto nº 9.488, de 2018) (Vigência) 

§ 4º-A Na hipótese de compra 
nacional: (Incluído pelo Decreto nº 9.488, de 
2018) (Vigência) 

I - as aquisições ou as contratações adicionais 
não excederão, 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 para os órgãos participantes; e (Incluído 
pelo Decreto nº 9.488, de 2018) (Vigência) 

II - o instrumento convocatório da compra 
nacional preverá que o quantitativo decorrente das 
adesões à ata de registro de preços não excederá, na 
totalidade, ao quíntuplo 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. (Incluído pelo Decreto nº 
9.488, de 2018) (Vigência) 

§ 5º O órgão gerenciador somente poderá 
autorizar adesão à ata após a primeira aquisição ou 
contratação por órgão integrante da ata, exceto 
quando, justificadamente, não houver previsão no 
edital para aquisição ou contratação pelo órgão 
gerenciador. (Revogado pelo Decreto nº 8.250, de 
2.014) 

§ 6º 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. 

§ 7º 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 
descumprimento de cláusulas contratuais, em relação 
às suas próprias contratações, informando as 
ocorrências ao órgão gerenciador. 

§ 8º 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. 

§ 9º É facultada aos órgãos ou entidades 
municipais, distritais ou estaduais a adesão a ata de 
registro de preços da Administração Pública Federal. 

§ 9º-A Sem prejuízo da observância ao 
disposto no § 3º , à hipótese prevista no § 9º não se 
aplica o disposto nos § 1º-A e § 1º-B no caso de órgãos 
e entidades de outros entes federativos. (Incluído pelo 
Decreto nº 9.488, de 2018) (Vigência) 

§ 10. É vedada a contratação de serviços de 
tecnologia da informação e comunicação por meio de 
adesão a ata de registro de preços que não 
seja: (Incluído pelo Decreto nº 9.488, de 
2018) (Vigência) 

I - gerenciada pelo Ministério do Planejamento, 
Desenvolvimento e Gestão; ou (Incluído pelo Decreto 
nº 9.488, de 2018) (Vigência) 

II - gerenciada por outro órgão ou entidade e 
previamente aprovada pela Secretaria de Tecnologia 
da Informação e Comunicação do Ministério do 
Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. (Incluído 
pelo Decreto nº 9.488, de 2018) (Vigência) 
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§ 11. O disposto no § 10 não se aplica às 
hipóteses em que a contratação de serviços esteja 
vinculada ao fornecimento de bens de tecnologia da 
informação e comunicação constante da mesma ata de 
registro de preços. (Incluído pelo Decreto nº 9.488, de 
2018) (Vigência) 

 
O Fundo Municipal de Saúde de Pau D´arco, adotará todos os procedimentos legais para viabilizar 

a formalização do processo de adesão a respectiva Ata de Registro de Preço do Pregão Eletrônico nº 
007/2021 SRP da Prefeitura Municipal de Viseu/PA.   

 
1. Previa consulta ao órgão gerenciador;  
2. Demonstração da vantagem dos preços praticados na ARP do órgão gerenciador; 
3. Consultar ao prestador dos serviços; 
4. Anuência do prestador dos serviços em executar os serviços objetos da ARP, ali ao preço ali 

constante, sem comprometer o quantitativo constante da Ata e que não prejudique as 
obrigações assumidas junto ao órgão gerenciador;  

5. Justificativas das vantagens advindas a adesão, 
6. Disponibilidade Orçamentaria,  
7. Parecer Jurídico com a aprovação.  

 
Considerando que em relação ao quantitativo pretendido na contratação, não obstante o disposto 

no inciso IV, Art 4º B, da citada Lei Federal, no qual enfatiza que o procedimento está condicionado ao limite 
da parcela necessária ao atendimento da situação de emergência, justifica-se o quantitativo registrado no 
autos com base na necessidade dimensionadas para atendimento aos paciente e profissionais da Saúde, 
importante considerar a inserção de uma margem adicional, a fim de evitar transtorno na operacionalização 
das atividades, e principalmente aos benefícios que devem ser garantido a aquisição.    

 
Considerando que, sendo assim, essa aquisição é de suma importância, visto que auxiliará o Fundo 

Municipal de Saúde no atendimento a população alinhados a outros cuidados e politicas já adotados por 
esse órgão, são instrumento de extrema valia e relevância no combate e prevenção ao contagio e 
proliferação do Coronavirus (COVID19). 

 
Considerando que em mesmo sendo dispensada a justificativa, neste caso, por não previsto no 

caput do artigo 26, da Lei Federal nº 8.666/93, atemos – nos aos ensinamentos da ilustre administração 
prof. Marçal Justen Filho , em sua obra comentários da Lei de Licitações e Contratos Administrativos, 
quando preconiza que ¨Nenhum gestor de recursos públicos poderia escusa-se a justificar uma contratação 
direta sob o fundamento de que a hipótese não estava previsto no art. 26, é que assim o fizemos, aliados 
aos atendimentos do Tribunal de Contas da União.   

 
 ¨Nas dispensas ou Inexigibilidades de 

Licitação, faça constar nos autos as necessárias 
justificativas da despesa, atendendo a exigência 
constante no art. 26, caput da Lei 8.666/93¨.  

 
Considerando que, o fornecedor/prestador registrado, apresentaram toda documentação referente a 

habilitação jurídica, regularidade fiscal e trabalhista e habilitação técnica (uma vez que, para o objeto desta 
justificativa não a restrição de fornecedores. 

 
Considerando que, além da documentação apresentada pela empresa, levou-se em conta também 

que o valor registrado configurar o menor preço dentre aqueles que participaram da pesquisa de preço, o 
que caracterizar a proposta mais vantajosa a administração Publica Local.  

 
Considerando que. A escolha da proposta mais vantajosa teve como base os preços pesquisados 

pelo setor de compras da Prefeitura Municipal de Pau D´arco.  
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Considerando que, com o relatório da Pesquisa de Preço foi possível averiguar se os preços 
cotados na ata de registro de preço que se pretende aderir, estavam dentro dos limites praticados no 
mercado, itens que demostram, sem maiores aprofundamentos, que os valores estão adequados aos 
realizados por outras administrações públicas, notadamente, considerando-se a pesquisa em apenso aos 
autos.  

 
Em comprimento ao disposto no caput do art. 26 da Lei Federal 8.666/93, ainda que desnecessário, 

por não comtemplado naquele artigo, mais a título de formalização, submetemos a presente justificativa ao 
Excelentíssimo Secretario, para apreciação e posterior ratificação. 

 
Assim, ao lado dos inúmeros dados positivos, em respeito ao princípios economicidade e da 

isonomia, em razão de uma melhor organização e otimização do processo demandado urgentemente, e a 
devida comprovação da vantajosidade como o órgão em ¨carona¨ na ata de registro de preço, condição 
indispensável para a legalidade da  adesão, somos favorável a adesão e submetemos a sua apreciação e 
deliberação.  
 

Pau D´arco - PA, 31 de maio 2021 
 

 

____________________________________ 
CLEITON HERMINIO DOS SANTOS 

Presidente da CPL 
 

 

Ratifico a justificativa para instauração de processo. 

 

  

 

 

_________________________________ 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

CNPJ sob nº 09.647.690/0001 - 40 
CLEDSON FERREIRA CHAVES 
C.P.F. sob o n° 025.875.672 - 11 

SCRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE 
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