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PARECER DA CONTROLADORIA INTERNA Nº 010/2021 
  
Processo Licitatório: A/2021-002-PMJ 
Modalidade: Adesão à Ata de Registro de Preços (Carona) 
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SUBSTÂNCIAS DE 
CONTROLE ESPECIAL E MATERIAIS TÉCNICOS HOSPITALARES E DA FARMÁCIA BÁSICA 
COMPLEMENTARES, PARA ABASTECIMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL E ASSISTÊNCIA 
FARMACÊUTICA DAS UNIDADES DE SAÚDE DE JACUNDÁ/PA. 
 

A Controladoria Interna, representada pela Senhora Gabriela Zibetti, ocupante 

do Cargo em Provimento de Comissão de Controlador Interno do Poder Executivo do 

Município e Jacundá/PA, conforme Portaria nº 005/2021-GP, declara, para os devidos fins, 

junto ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, nos termos do art. 38, caput, 

da Lei nº 8.666/1993, que recebeu, em 18/01/2021, às 17h30, para análise o Processo 

Licitatório nº A/2021-001-PMJ, na modalidade Adesão à Ata de Registro de Preços 

(Carona), devidamente autuado, numerado e rubricado, contendo páginas de 001 a 25281, 

para contratação de empresa para aquisição de medicamentos, substâncias de controle 

especial e materiais técnicos hospitalares e da farmácia básica complementares, para 

abastecimento do Hospital Municipal e Assistência Farmacêutica das Unidades de Saúde 

de Jacundá/PA. 

 

1. PRELININAR 

 

Antes de se adentrar o mérito do presente Parecer, insta salientar que a 

condução da análise técnica desta Controladoria Interna encontra respaldo na Constituição 

Federal em seu art. 742, ratificada no artigo 71 da Constituição Estadual3, no art. 279 do 

 

1 A partir das folhas 2828 não foram numeradas, contendo apenas o Parecer Jurídico, firmado em 18/01/2021. 
2 Art. 74. Os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário manterão, de forma integrada, sistema de controle 

interno com a finalidade de: I - avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução 
dos programas de governo e dos orçamentos da União; II - comprovar a legalidade e avaliar os resultados, 
quanto à eficácia e eficiência, da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da 
administração federal, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado; III - 
exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres da União; 
IV - apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional. § 1º Os responsáveis pelo controle 
interno, ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade, dela darão ciência ao Tribunal 
de Contas da União, sob pena de responsabilidade solidária. ... 
3 Art. 71. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do Município será exercida 

pela Câmara Municipal, mediante controle externo, e pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo 
Municipal, na forma da lei. 
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Regimento Interno do Tribunal de Contas dos Municípios (Ato Nº 23, de 16 de dezembro 

de 2020)4, e na Lei Municipal nº 2.383/2005 (art. 2º). 

2. DOCUMENTOS ANEXADOS NO PROCESSO 

 

I. Capa Volume I (fls. 01) 

II. Ofício nº 012/2021-SMS, de 15/01/2021, firmado pela Secretária 

Municipal de Saúde, Irailde Gonçalves Bizarrias (Portaria nº 004/2021-GP), encaminhado 

ao Departamento de Licitação, solicitando abertura de processo licitação, listando e 

descrevendo itens, com justificativa da aquisição de medicamentos, material técnico 

hospitalar, material laboratorial, material odontológico, material de fisioterapia e outros, para 

atender a rede municipal de saúde de Jacundá/PA (fls.02/95); 

III. Despacho, em 19/01/2021, firmado pela Secretária Municipal de 

Saúde, Irailde Gonçalves Bizarrias (Portaria nº 004/2021-GP), esclarecendo que, por se 

tratar de pregão presencial, em sistema de registro de preços, só há necessidade de 

indicação de dotação orçamentária na contratação (art. 7º, §2º, do Decreto nº 7.892/213 c/c 

art. 15 da Lei nº 8.666/1993). Mas declara que a despesa não comprometerá o orçamento 

do exercício corrente e que existe adequação orçamentária e financeira com a LOA, LDO 

e PPA (fls. 96); 

IV. Autorização para abertura do processo de licitação, firmado, em 

28/01/2021, pela Secretária Municipal de Saúde, Irailde Gonçalves Bizarrias (Portaria nº 

004/2021-GP), na qualidade de ordenadora do Fundo Municipal de Saúde (fls. 97); 

 

4 Art. 279. Entende-se por Sistema de Controle Interno o conjunto de atividades de controle exercidas no 

âmbito dos Poderes Legislativo e Executivo Municipais, incluindo a administração direta e indireta, de forma 
integrada, compreendendo, particularmente, o controle: I - do cumprimento dos programas, metas e 
orçamentos e a observância da legislação e normas que orientam a atividade específica da unidade 
controlada, exercido diretamente pelos diversos níveis de chefia; II - da observância da legislação e normas 
gerais que regulam as atividades auxiliares, exercidas pelas diversas unidades da estrutura organizacional;  
III - do uso e guarda dos bens pertencentes ao ente municipal, exercido pelos órgãos próprios; IV - 
orçamentário e financeiro das receitas, exercido pelos órgãos dos Sistemas de Planejamento e Orçamento e 
de Contabilidade e Finanças; V - da eficiência da Administração Pública e a observância dos dispositivos 
constitucionais e legais, exercido pela própria unidade de Controle Interno. Parágrafo único. Os poderes e 
órgãos referidos no caput deste artigo deverão observar as disposições deste Regimento e as normas de 
padronização de procedimentos e rotinas estabelecidas no âmbito de cada poder ou órgão. 
 



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDÁ 

PODER EXECUTIVO 
CNPJ: 05.854.633/0001-80 

3 
 

V. Portaria nº 018/2021-GP, de 05/01/2021, que nomeia os membros 

titulares da Comissão Permanente de Licitação, firmado pelo Prefeito, Itonir Aparecido 

Tavares (fls. 98/99); 

VI. Termo de autuação, firmado pelo Presidente da Comissão de Licitação, 

Virgílio Barbosa Júnior, em 27/01/2021 (fls.100); 

VII. Despacho, firmado pelo Presidente da Comissão de Licitação, Virgílio 

Barbosa Júnior, em 29/01/2021, certificando a análise de Ata de Registro de Preços nº 

2010200, Pregão Eletrônico nº 060/2020-SRP, Processo Licitatório nº 199/2020-FMS/CPL, 

compatível com os itens solicitados, e, em razão disso, solicita à Secretária Municipal de 

Saúde que avalie e demonstre interesse na solicitação de anuência à Prefeitura de Canaã 

dos Carajás e aceite das empresas Distribuidora Vida Ltda (CNPJ nº 03.460.198/0001-84) 

e DL Hospitalar Distribuidora de Medicamentos Ltda (CNPJ nº 03.602.727/0001-37) - 

(fls.101/194); 

VIII. Despacho, de 29/01/2021, firmado pela Secretária Municipal de Saúde, 

Irailde Gonçalves Bizarrias (Portaria nº 004/2021-GP), autorizando a adesão à Ata de 

Registro de Preços; informando que os valores estimados no procedimento licitatório 

estabeleceram como referência o Sistema de Banco de Preços Nacional da Saúde; e 

requereu, diante da urgência, que Comissão de Licitação empregue os esforços 

necessários para a contratação dos itens acima mencionados, no curto possível (fls.195); 

IX. Solicitação de Adesão (fls.196); 

X. Ofício nº 015/2021, de 01/02/2021, firmado pela Secretária Municipal 

de Saúde, Irailde Gonçalves Bizarrias (Portaria nº 004/2021-GP), endereçado à Senhora 

Daiane Celestrini Oliveira, gestora do Fundo Municipal de Saúde do Município de Canaã 

dos Carajás, solicitando autorização para Adesão à Ata de Registro de Preços nº 20210200 

– Pregão Eletrônico nº 060/2020-SRP – Processo Licitatório nº 199/2020/FMS-CPL, no 

limite de 50% dos itens, ou seja, no valor global de R$3.382.186,07 da Distribuidora Vida 

Ltda; e no valor global de R$3.762.128,76 da DL Hospitalar Dist. De Medicamentos Ltda 

(fls.197/287); 

XI.  Ofício nº 017/2021, de 01/02/2021, firmado pela Secretária Municipal 

de Saúde, Irailde Gonçalves Bizarrias (Portaria nº 004/2021-GP), endereçado à Senhora 

Djania da Silva Oliveira, representante legal da empresa DL Hospitalar Distribuidora de 
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Medicamentos Ltda EPP (CNPJ nº 03.602.727/0001-37), solicitando aceite para Adesão à 

Ata de Registro de Preços nº 20210200 – Pregão Eletrônico nº 060/2020-SRP – Processo 

Licitatório nº 199/2020/FMS-CPL, no valor global de R$3.762.128,76 (fls.288/359); 

XII. Ofício nº 016/2021, de 01/02/2021, firmado pela Secretária Municipal 

de Saúde, Irailde Gonçalves Bizarrias (Portaria nº 004/2021-GP), endereçado ao Senhor 

Antônio Pereira Lopes, representante legal da empresa Distribuidora Vida Ltda (CNPJ nº 

03.460.198/0001-84), solicitando aceite para Adesão à Ata de Registro de Preços nº 

20210200 – Pregão Eletrônico nº 060/2020-SRP – Processo Licitatório nº 199/2020/FMS-

CPL, no valor global de R$3.382.186,07 (fls.359/379); 

XIII. Autorização para Adesão (fls.380); 

XIV. Ofício nº 049/2021-SEMSA, de 09/02/2021, firmado pela Secretária 

Municipal de Saúde do Município da Canaã dos Carajás, Daiane Celetrini Oliveira, 

autorizando a Adesão à Ata de Registro de Preços nº 20210200 – Pregão Eletrônico nº 

060/2020-SRP – Processo Licitatório nº 199/2020/FMS-CPL, pelo Fundo Municipal de 

Saúde do Município de Jacundá, respeitando as quantidades máximas (art. 21, §3º, do 

Decreto Municipal nº 686/13), no valor total de R$7.144.314,83 (sete milhões e cento e 

quarenta e quatro mil e trezentos e quatorze reais e oitenta e três centavos), declarando 

que o fornecimento não prejudica as obrigações presentes e futuras assumidas do o Fundo 

Municipal de Saúde de Canaã dos Carajás, e que o quantitativo aderido não ultrapassa o 

limite estabelecido na legislação vigente, mesmo que somado a adesões pregressas (fls. 

381); 

XV. Cópia do Processo Original - Pregão Eletrônico nº 060/2020-SRP – 

Processo Licitatório nº 199/2020/FMS-CPL (fls. 382/2017);  

XVI. Ata de Registro de Preços (fls. 2017/2226); 

XVII. Juntada de Propostas e Documentos de Habilitação (fls. 2227); 

XVIII. Termo de Aceite, no valor global de R$3.762.128,76, e Documentação 

de Habilitação da empresa DL Hospitalar Distribuidora de Medicamentos Ltda EPP (CNPJ 

nº 03.602.727/0001-37), (fls.2228/2441); 

XIX. Termo de Aceite no valor global de R$3.382.186,07 e Documentação 

de Habilitação da empresa Distribuidora Vida Ltda (CNPJ nº 03.460.198/0001-84), (fls. 

2412/2517); 
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XX. Justificativa do Processo da Adesão à Ata de Registro de Preços nº 

20210200 – Pregão Eletrônico nº 060/2020-SRP – Processo Licitatório nº 199/2020/FMS-

CPL, as razões da escolha e do preço, firmado pelo Presidente da Comissão de Licitação, 

Virgílio Braga Barbosa Júnior, e pela Secretária Municipal de Saúde, Irailde Gonçalves 

Bizarrias (Portaria nº 004/2021-GP), em 15/02/2021 (fls. 2518/2523); 

XXI. Minuta do Termo de Contrato de Prestação de Serviços (fls. 

2524/2527); 

XXII. Despacho de envio à Assessoria Jurídica, em 15/02/2021, firmado pelo 

Presidente da Comissão de Licitação (fls. 2528); 

XXIII.  Parecer Técnico Jurídico nº ___/2021-GP, firmado em 18/02/2021, 

pelo Doutor Ezequias Mendes Maciel, Consultor Jurídico (fls.__/___); 

 

3. DA ANÁLISE DO MÉRITO 

 
O Processo Licitatório em análise (A/2021-002-FMS), de Adesão à Ata de 

Registro de Preços nº 20210200 – Pregão Eletrônico nº 060/2020-SRP – Processo 

Licitatório nº 199/2020/FMS-CPL do Município de Canaã dos Carajás, para contratação de 

empresa para aquisição de medicamentos, substâncias de controle especial e materiais 

técnicos hospitalares e da farmácia básica complementares, para abastecimento do 

Hospital Municipal e Assistência Farmacêutica das Unidades de Saúde de Jacundá/PA. 

 

3.1 Da Legislação Aplicável 

- Constituição da República Federativa de 1988  

- Lei nº 4.620/1964; 

- Lei Complementar nº 101/2000; 

- Lei nº 8.666/1993; 

- Lei nº 10.520/2002; 

- Decreto nº 7.892/2013, alterado pelo Decreto nº 9.488/2018; 
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3.2 Do processo de origem da Ata de Registro de Preços nº 20210200 – 

Pregão Eletrônico nº 060/2020-SRP/FMS – Canaã dos Carajás 

 

O processo licitatório (Pregão nº 060/2020-SRP) deu origem à Ata de Registro 

de Preços nº 20210200, à qual se pretende adesão. O referido certame foi devidamente 

justificado a necessidade de uso do Sistema de Registro de Preços (fls. 383/385); o 

julgamento de licitação por agrupamento em lotes, conforme estudo técnico (memorial 

descritivo) firmado pela farmacêutico responsável; tendo em vista que, em licitações 

anteriores, inexistiu a participação de três pequenas empresas do ramo de atividade, 

aplicou-se o disposto no artigo 49, §2º, da Lei Complementar nº 123/20069, alterada pela 

Lei Complementar nº 147/2014, não vendo divisão em cotas ou itens exclusivos às 

pequenas empresas, por não haver possibilidade de disputa na fase de lances, visando a 

prejudicas a economicidade do processo. 

Observa-se que o Mapa de Preços (fls. 415/445) foi obtido mediante cotação 

junto ao Banco de Preços Nacional em Saúde, considerado pela Organização Mundial de 

Saúde, pelo seu escritório regional Organização Pan-americana de Saúde, como a melhor 

ferramenta para a regulação de mercado, porque possui alto grau de eficiência com baixo 

grau de intervenção sobre o fracionamento do mercado; e garante publicidade e 

transparência das aquisições, aumenta o poder de negociação os agentes públicos no 

mercado e permite sanções pelos órgãos regulatórios aos abusos ocorridos no mercado, 

garante o desconto fixado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos 

(Resolução CMED nº 4, de 18/12/2006) e os benefícios fiscais estabelecidos pelo CONFAZ 

(convênios nº 01/99; 26/03; 87/02). 

No item “8.1” do Termo de Referência (fls. 446/567), conta a autorização para 

utilização da ata de registro de preços por todos os órgãos da Administração Pública, desde 

que autorizado expressamente pelo Fundo Municipal de Saúde, observado o disposto no 

art. 21 do Decreto Municipal nº 686, de 05.08.2013. 

As minutas do edital e da ata de registro e preços foram aprovadas pelo a 

parecer jurídico inicial (fls. 668/674). 
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Houve recursos administrativos (fls. 2023/2075), observando-se o princípio do 

devido processo legal, contraditório pleno e ampla defesa (CF, art. 5º, LV e LV), submetidos 

à análise do pregoeiro (fls. 2076/2094), antes da decisão da Autoridade Competente que 

os julgou improcedentes (fls. 2095/2096). 

Termo de Adjudicação (fls. 2097/2101) foi firmado pelo Pregoeiro e pela 

autoridade competente, tendo em vista que houve recursos administrativos (inciso IX do 

Decreto nº 10.024/2019). 

O Controle Interno que concluiu que o referido processo se encontra revestido 

de todas as formalidades legais, nas fases de habilitação, julgamento, publicidade e 

contratação, estando apto a gerar despesas para a municipalidade (fls. 2102/2112). 

Após a lavratura de termo e homologação (fls. 2113/2116), foi lavrada Ata de 

Registro de Preços nº 20210200 (fls. 2117/2226), 

3.3 Da análise jurídica ao processo em tela (A/2021-002-FMS) 

 

No procedimento em análise, a Procuradora Jurídica do Município de 

Jacundá, após detida análise da formalidade dos autos, entendendo que a modalidade 

“carona” encontra amparo legal no art. 15, inciso II e §§ 1º ao 6º da Lei nº 8.666/1993, e 

Decreto nº 7.892/2013, alterado pelo Decreto nº 9.488/2018. 

Após, após análise dos autos, observou que restaram demonstrados os 

requisitos necessários para que a adesão à ata de registro de preços, quais sejam: a) a ata 

de registro de preços trouxe previsão da adesão; b) a empresa fornecedora anuiu aos 

serviços; d) a ata está vigente; e) a contratação será efetuada em até 90 dias; f) a adesão 

está se dando de forma horizontal. Também, verificou a vantagem à adesão à ata, vez que 

evita a elaboração de mais um processo administrativo complexo, saltando etapas 

burocráticas e que geram gastos aos cofres públicos. Quanto à habilitação, entendeu 

parcialmente suficiente para conceder a legalidade necessária à licitação. Opinou pela 

inexistência de óbice legal quanto à adesão à Ata de Registro de Preços nº 20210200, 

elaborada nos autos do Pregão Presencial SRP nº 060/2020-FMS – Canaã dos 

Carajás/PA. 
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3.4 Da vantagem da Adesão à Ata de Registro de Preço 

 
Em despacho, de 29/01/2021, firmado pela Secretária Municipal de Saúde, 

Irailde Gonçalves Bizarrias (Portaria nº 004/2021-GP), autorizando a adesão à Ata de 

Registro de Preços; informando que os valores estimados no procedimento licitatório 

estabeleceram como referência o Sistema de Banco de Preços Nacional da Saúde; e 

requereu, diante da urgência, que Comissão de Licitação empregue os esforços 

necessários para a contratação dos itens acima mencionados, no curto possível (fls.195). 

O Sistema de Registro de Preços traz algumas vantagens para a 

Administração Pública, podendo ser citadas a desnecessidade de dotação orçamentária 

incialmente; atendimento de demandas imprevisíveis; redução de volume de estoques; 

eliminação do fracionamento de despesa; mais previsão e planejamento; menos licitações 

e redução de custos; atualidade dos preços da aquisição. Observem-se as vantagens do 

SRP na visão do TCU: 

 

Acórdão nº 991/2009 – Plenário: 

O SRP veio a atender a diversas necessidades da Administração, no intuito de 
simplificar os procedimentos para a aquisição de produtos e serviços de 
consumo frequente e diminuir o tempo necessário para a efetivação das 
aquisições, aproximando a Administração Pública a conceitos modernos de 
logística, como o ‘Almoxarifado Virtual’ e o ‘Just-in-Time’. Podem-se apontar, 
ainda, outros benefícios advindos da adoção do SRP: 

a) redução da quantidade de licitações, em virtude da desnecessidade 
de realizar certames seguidos com objetos semelhantes; 

b) eliminação do fracionamento de despesa, visto que o registro de 
preços deverá ser precedido de procedimento licitatório na modalidade 
concorrência ou pregão, independentemente do valor; 

c) não há obrigação de a Administração adquirir o quantitativo registrado; 

d) diminuição dos custos de armazenagem e das perdas por perecimento 
ou má conservação, uma vez que a Administração contrata na medida de suas 
necessidades;  

e) possibilidade de maior economia de escala, uma vez que diversos 
órgãos e entidades podem participar da mesma ata de registro de preços, 
adquirindo em conjunto produtos ou serviços para o prazo de até um ano. 
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O Presidente da Comissão de Licitação justifica a adesão, escolha das 

contratadas e o preço, referenciado no Banco de Preços Nacional de Saúde, conforme 

valores registrados pelo Fundo Municipal de Saúde do Município de Canaã dos Carajás, 

cuja Ata de Registro de Preços nº 20210200, pretende-se aderir. O que foi anuído pela 

Senhora Secretária Municipal de Saúde, ordenadora do Fundo Municipal de Saúde, quando 

do despacho autorizando a adesão à ata de registro de preços e determinando 

providências. 

Neste ponto, cumpre ressaltar a necessidade de observância do princípio da 

segregação de funções, tendo em vista que a Secretária Municipal de Saúde também firma 

a autorização da abertura do processo licitatório, sem, contudo, ser acostado aos autos o 

Decreto de Delegação de Atribuição de Autoridade Competente, o que deverá ser feito, ou, 

ser submetido o ato à convalidação pelo Prefeito Municipal. 

Também, há que se destacar que a responsabilidade do órgão contratante é 

de verificar se há ou não relações entre as empresas que participam de alguma forma do 

certame em tela. O que não restou evidenciado nos autos. 

 
3.5 Dos requisitos para Adesão à Ata de Registro de Preços pelo 

Município de Jacundá (não participante): 

Encontra-se nos autos a manifestação do órgão gerenciador sobre a 

possibilidade de adesão (art. 22, §§1º e 1ºA, do Decreto nº 7.892/2013, alterado pelo 

Decreto nº 9.488/2018) encontra-se inserida no Ofício nº 049/2021-SEMSA, de 09/02/2021, 

firmado pela Secretária Municipal de Saúde do Município da Canaã dos Carajás, Daiane 

Celetrini Oliveira, autorizando a Adesão à Ata de Registro de Preços nº 20210200 – Pregão 

Eletrônico nº 060/2020-SRP – Processo Licitatório nº 199/2020/FMS-CPL, pelo Fundo 

Municipal de Saúde do Município de Jacundá, respeitando as quantidades máximas (art. 

21, §3º, do Decreto Municipal nº 686/13), no valor total de  R$7.144.314,83 (sete milhões e 

cento e quarenta e quatro mil e trezentos e quatorze reais e oitenta e três centavos), 

declarando que o fornecimento não prejudica as obrigações presentes e futuras assumidas 

do o Fundo Municipal de Saúde de Canaã dos Carajás, e que o quantitativo aderido não 
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ultrapassa o limite estabelecido na legislação vigente, mesmo que somado a adesões 

pregressas (fls.381). 

Os limites por adesão (50% dos quantitativos de cada item registrado) foram 

observados na solicitação do órgão demandante, e em todos os demais documentos 

colacionados aos autos, respeitando o disposto no art. 22, §3º e 4º, do Decreto nº 

7.892/2013, alterado pelo Decreto nº 9.488/2018. 

Ainda, nos autos, encontra-se o Termo de Aceite da Empresa DL Hospitalar 

Distribuidora de Medicamentos Ltda EPP (CNPJ nº 03.602.727/0001-37), fls.2228/2441, bem 

como o Termo de Aceite da Empresa Distribuidora Vida Ltda (CNPJ nº 03.460.198/0001-84), 

quanto à solicitação de Adesão à Ata de Registro de Preços nº 20210200 – Pregão 

Eletrônico nº 060/2020-SRP/FMS – Canaã dos Carajás¸ (fls. 2412/2517) nas mesmas 

condições constantes do edital e convocação e nos termos pactuados em contrato; bem 

como declarou que a presente contratação não prejudicará os compromissos já assumidos 

na referida ata, bem como de proposta de preços idênticos aos constantes na ARP nº 

2021200, conforme previsão do §2º do art. 22 do Decreto 7.892/2013, alterado pelo 

9.418/2018. 

Da Dotação Orçamentária 

No Despacho, proferido em 19/01/2021, a Secretária Municipal de Saúde, 

Irailde Gonçalves Bizarrias (Portaria nº 004/2021-GP), esclareceu que, por se tratar de 

pregão, em sistema de registro de preços, só há necessidade de indicação de dotação 

orçamentária na contratação (art. 7º, §2º, do Decreto nº 7.892/213 c/c art. 15 da Lei nº 

8.666/1993). Mas declara que a despesa não comprometerá o orçamento do exercício 

corrente e que existe adequação orçamentária e financeira com a LOA, LDO e PPA (fls. 96); 

devendo ser providenciada a indicação e a declaração de dotação orçamentária antes da 

contratação. 

3.6 Da Vigência do Contrato Administrativo 

Conforme minuta de contrato, em sua cláusula quinta, o prazo de vigência do 

contrato será contado a partir da data de sua assinatura e sua eficácia, podendo ser 

prorrogado. 
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3.7 Da execução e fiscalização do Contrato Administrativo 

Conforme minuta de contrato (fls. 25242526), em sua cláusula quarta (4.2), 

que é responsabilidade da Contratante a fiscalização da execução do contrato. 

 

4.  CONCLUSÃO  

Diante do exposto, pode-se atestar que foram preenchidos os requisitos 

formais, vez que foi solicitada e apresentada Manifestação do Órgão Gerenciador sobre 

a possibilidade de adesão (art. 22, §§1º e 1ºA, do Decreto nº 7.892/2013, alterado pelo 

Decreto nº 9.488/2018) (fls.381)e Termo de Aceite da Empresa DL Hospitalar 

Distribuidora de Medicamentos Ltda EPP (CNPJ nº 03.602.727/0001-37), fls.2228/2441, 

bem como o Termo de Aceite da Empresa Distribuidora Vida Ltda (CNPJ nº 

03.460.198/0001-84), fls. 2412/2517, quanto à solicitação de adesão à Ata de Registro de 

Preços nº 20210200 do Pregão Presencial nº 060/2020-SRP/FMS – Canaã dos Carajás, 

nas mesmas condições constantes do edital e convocação e nos termos pactuados em 

contrato; bem como declarou que a presente contratação não prejudicará os compromissos 

já assumidos na referida ata, bem como de proposta de preços idênticos aos constantes na 

ARP nº 20210200, conforme previsão do §2º do art. 22 do Decreto 7.892/2013, alterado 

pelo 9.418/2018. 

Com fulcro no princípio da desburocratização e da economicidade processual, 

entende-se sufi entes os documentos de habilitação (certidões e atestado de capacidade 

técnica), uma vez que a habilitação jurídica e financeira encontra-se nos autos originais (PP 

60/2020-SRP/FMS – Canaã dos Carajás), devendo ser verificada as condições de 

habilitação no ato da contratação e durante todo o período de execução. 

 

Observa-se que o Mapa de Preços (fls. 415/445) foi obtido mediante cotação 

junto ao Banco de Preços Nacional em Saúde, considerado pela Organização Mundial de 

Saúde, pelo seu escritório regional Organização Pan-americana de Saúde, como a melhor 

ferramenta para a regulação de mercado, porque possui alto grau de eficiência com baixo 

grau de intervenção sobre o fracionamento do mercado; e garante publicidade e 

transparência das aquisições, aumenta o poder de negociação os agentes públicos no 

mercado e permite sanções pelos órgãos regulatórios aos abusos ocorridos no mercado, 
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garante o desconto fixado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos 

(Resolução CMED nº 4, de 18/12/2006) e os benefícios fiscais estabelecidos pelo CONFAZ 

(convênios nº 01/99; 26/03; 87/02). 

De sorte, que esta Controladoria Interna entende que o procedimento está 

regular, conforme explanado anteriormente, estando apto para gerar despesas, neste 

sentido prudente RECOMENDAR: 

a) No contrato, faz-se necessária a indicação da(s) dotação(ões) 

orçamentária(s), para posterior envio ao Contator do Município de Jacundá para avaliação 

da necessidade prévia de suplementação orçamentária por decreto de anulação de 

dotação, observando-se os limites previstos na Lei de Diretrizes Orçamentárias/2021(Lei 

Municipal nº 2.645-A/2020, art. 13-A); 

b) Seja nomeado fiscal/gestor de contrato administrativo, e que se 

conste da portaria de nomeação, a obrigação de, além das medições dos serviços 

prestados, relatório mensal de monitoramento e relatório semestral de avaliação dos 

serviços, para que possam servir de base para estudos técnicos preliminares, que 

instruíram a tomada de decisão do Gestor Municipal, ao final da vigência do contrato; 

c) Seja noticiada à Responsável Técnica da Farmácia, para a inserção 

dos dados de todos os itens desta aquisição, no Banco de Preços em Saúde, disponível no 

portal eletrônico do Ministério da Saúde, mantendo os dados atualizados, em periodicidade 

mínima bimestral, conforme recomendação expedida pelo Ministério Público Federal 

(Procedimento Administrativo nº 1.23.007.000143/2018-39). 

 

Jacundá/PA, 22 de fevereiro de 2021. 

 

 

 
Gabriela Zibetti 
Controlador Interno 

Portaria nº 005/2021-GP 
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