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ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA

 

 

PARECER JURÍDICO 

 

 
PARECER LICITAÇÃO Nº 002/2021 - PGMI 

PROCESSO LICITATÓRIO CARONA Nº A/2021-001  PMI 

MODALIDADE: CARONA 

UNIDADE GESTORA ADERENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE 

SAÚDE DE ITUPIRANGA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  

OBJETO: ADESÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/2020 

ORIGINÁRIA DO PROCESSO PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) Nº 

007/2020 – MUNICÍPIO DE CAPITÃO POÇO - PARÁ – AQUISIÇÃO DE 

MEDICAMENTOS EM GERAL, PSICOTRÓPICOS, MATERIAL 

TÉCNICO HOSPITALAR E MATERIAL DE LABORATÓRIO. 

VENCEDOR ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 

LTDA.  
 

 

Esta Procuradoria Municipal, recebeu o Ofício nº 22/2021-CPL, que objetiva a 

elaboração de Parecer Jurídico, especialmente sobre o regular atendimento aos 

preceitos legais, bem como às exigências normativas no Processo CARONA nº 

A/2021-001 PMI, o qual apresenta o interesse de aderir a Ata de Registro de 

Preços, notadamente à contratação da empresa Altamed Distribuidora de 

Medicamentos LTDA., carona oriunda do Processo Licitatório, Pregão Eletrônico 

(SRP) nº 007/2020,  que tem como objeto “Aquisição de medicamentos em geral, 

psicotrópico, material técnico hospitalar e material de laboratório, do município 

de Capitão Poço – Pará”.  

 

Passemos a análise, principalmente em atenção a norma vazada no art. 38, inciso 

VI, da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, manifestamo-nos ao assunto, 

nos seguintes termos: 

 

 A Secretaria Municipal de Saúde de Itupiranga – Pará, necessita adquirir para 

atender sua demanda, medicamentos em geral, psicotrópicos, material técnico 

hospitalar e material de laboratório, para fins de cumprimento de suas funções 

institucionais de zelar pela saúde da população.  

 

Como é cediço, há dispositivo legal na Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, 

que preveem a possibilidade de todos os órgãos da administração pública, que não  
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tenham participado do Registro de Preços fazerem uso das atas já celebradas, 

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

consulta ao órgão gerenciador, desde que seja devidamente comprovada a 

vantagem que a administração quer obter. No jargão popular, isto é chamado de 

“carona” que é largamente utilizado atualmente por toda a administração pública. 

Têm-se como vantagem, uma maior celeridade e um melhor aproveitamento no 

emprego dos recursos públicos, haja vista, que reduz o custo e a perda de tempo 

nas contratações, isso, sem prescindir da realização do devido processo licitatório 

prévio. É patente que para se alcançar a validade e a eficácia da extensão 

pretendida na ata de registro de preços aos órgãos não participantes, é necessário 

o preenchimento de determinados 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 

de preços são realmente vantajosos, fato que pode ser constatado através de 

pesquisa;  

4 – Prévia consulta bem como 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.  

 

Portanto, nota-se que todos estes requisitos estão claramente evidenciados na 

normatização municipal e que são essencialmente indispensáveis a qualquer 

procedimento dessa natureza, na forma em que é regulada a atuação pública e que 

tem como finalidade obter o melhor desempenho para uma administração séria e 

responsável. 

 

Por fim, em uma análise bem ampla dos presentes autos administrativo, constata-

se plenamente a total observância de todos os ditames orientadores durante toda a 

fase do procedimento realizado ora em exame, onde se percebe a inexistência de 

qualquer vício ou nulidade que possa manchar a lisura do feito em todo seu 

transcurso, estando o processo, pelo que se analisa, regular e dentro da 

conformidade dos regramentos legalmente exigidos. 

 

Portanto, observados que foram os procedimentos administrativos, não há 

nenhuma objeção jurídica a ser apontada, o que nos leva a indicar que não há 

ilegalidades no PROCESSO LICITATÓRIO CARONA Nº A/2021-001 PMI,  
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quanto ao procedimento de ADESÃO de Ata de Registro de Preços, para 

contratação da empresa Altamed Distribuidora de Medicamentos Ltda., celebrado 

em decorrência do certame licitatório, modalidade PREGÃO ELETRÔNICO 

(SRP) Nº 007/2020, oriundo do município de Capitão Poço – Pará, para Aquisição 

de medicamentos em geral, psicotrópicos, material técnico hospitalar e material 

de laboratório, e que foi declarada vencedora a pretensa contratada, já ao norte 

nominada. 

 

 

 

Preenchidas as formalidades legais, não nos resta outro caminho, a não ser 

OPINAR FAVORAVELMENTE, ao prosseguimento do PROCESSO 

LICITATÓRIO CARONA Nº A/2021-001 PMI.  
 

 

 

 

 

 

É O PARECER, salvo melhor juízo da autoridade competente. 

 
 

 

Itupiranga – Pará, aos vinte e um dias do mês de janeiro de dois mil e vinte 

e um. 

 

 

_______________________________ 

ANTONIO MARRUAZ DA SILVA 

Procurador Geral do Município 

Portaria nº 001/2021. 
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