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I - DADOS BÁSICOS

Finalidade: Auditar o sistema municipal de saúde
Unidade Visitada: Secretaria Municipal de Saúde de Ilhéus
CPF/CNPJ: 08.663.203/0001-70
Munícipio/UF: ILHÉUS/BA
Unidade Visitada: Secretaria Municipal de Saúde de Ilhéus
CPF/CNPJ: 08.663.203/0001-70
Munícipio/UF: ILHÉUS/BA
Entidade Responsável: Secretaria Municipal de Saúde de Ilhéus
CPF/CNPJ: 08.663.203/0001-70
Munícipio/UF: ILHÉUS-BA
Demandante: Ministério Público Federal
Forma: Direta
Objeto: Gestão
Nº Protocolo: 0300170927218
Abrangência: 2017
Gestão do Prestador: Plena

II - IDENTIFICAÇÃO DOS DIRIGENTES

CLAUDIA MACEDO DA SILVA ECA
Cargo: Diretora Administrativa
Exercício: Desde 02/01/2017

ELIZANGELA SANTOS DE OLIVEIRA
Cargo: Secretária Municipal de Saúde
Exercício: Desde 11/05/2017

GIUGLIA GARCIA PINTO COELHO
Cargo: Chefe de Setor de Assistência Farmacêutica
Exercício: Desde 12/07/2017

HELIO MESSEDER SOUSA
Cargo: Chefe de Seção de Almoxarifado da SMS de Ilhéus/BA
Exercício: Desde 03/02/2017

JOSE ANTONIO CHAGOURI OCKE
Cargo: Secretário Municipal de Saúde
Exercício: 13/01/2014 a 31/12/2016

LUCIENE BOMFIM DE MOURA
Cargo: Secretária Municipal de Saúde
Exercício: 02/01/2017 a 19/01/2017

MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA
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Cargo: Prefeito
Exercício: Desde 01/01/2017

OSWALDO ARTHUR DUNKEL
Cargo: Secretário Municipal de Saúde
Exercício: 23/01/2017 a 11/05/2017

III - INTRODUÇÃO

Atividade realizada por determinação da Diretoria de Auditoria do SUS-BA, no período de 01/02/2018 a 15/06/2018, com a finalidade de
auditar os processos de contratação realizados pela Secretaria Municipal de Saúde de Ilhéus/BA, especificamente relacionados com as
empresas CARMO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELLI - ME (CNPJ 22.684.331/0001-20) e OKEY MED - DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA - ME (CNPJ 11.311.773/0001-05) contratadas ou selecionadas para
fornecerem material penso, fraldas descartáveis e medicamentos, conforme solicitação da Procuradoria da República em Ilhéus/MPF, Ofício
PRM/ILH/GAB nº 861/2017, de 29 de novembro de 2017, que faz referência ao Inquérito Civil nº 1.14.001.000169/2017-65, processo nº
0300170927218.

De acordo com as informações prestadas, a Procuradora da República menciona que a análise deve considerar tanto os processos de
contratação/aquisições celebrados no período de vigência do estado de emergência do Município (Decreto Municipal nº 018/2017, de 16 de
janeiro de 2017), como posteriormente. Solicita, ainda, a averiguação da regularidade na prestação dos serviços contratados, diante da
existência de indícios de simulação de entrega de materiais e medicamentos.

Diante disso, a equipe de Auditoria adotou ações objetivando responder às seguintes questões:
1. O processo de seleção das empresas seguiu os critérios estabelecidos pela legislação vigente, no que tange à situação de emergência, e o
Decreto Municipal homologado pelo Estado?
2. O processo de seleção das empresas seguiu os critérios estabelecidos pela legislação vigente, antes e após à situação emergencial?
3. As obrigações contratuais previstas nos Contratos e termos aditivos foram cumpridas pela contratante e contratada?
4. Os processos de pagamento estão adequadamente formalizados e estão sendo efetuados de acordo com os serviços prestados/materiais
entregues?
5. Os controles dos estoques dos materiais adquiridos e recebidos no Almoxarifado Central e nas Unidades receptoras estão adequados e
demonstram as movimentações físicas/financeiras realizadas?
6. Há regularidade na entrega dos materiais e medicamentos adquiridos por essas empresas para a Secretária Municipal de Saúde de
Ilhéus?

DO DECRETO DE EMERGÊNCIA

O Decreto Municipal nº 018/2017, que decretou situação de emergência no âmbito da Secretaria de Saúde do Município de Ilhéus, foi
assinado em 13 de janeiro de 2017, publicado no Diário Oficial do Município de Ilhéus em 16 de janeiro de 2017, com vigência até 12 de março
de 2017.

DA SITUAÇÃO CADASTRAL

Na consulta ao Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ 22.684.331/0001-20) verificou-se que empresa CARMO DISTRIBUIDORA
HOSPITALAR EIRELI – ME, 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, está situada na Av. Graça Aranha, s/n, Quadra 22,
Lote 19, Sala 01, CEP 74.916-070, Bairro Jardim Nova Era, Município de Aparecida de Goiânia/GO, e-mail carmohospitalar@gmail.com e
Telefone (62) 3094-1029, constando como ativa desde 18/06/2015.

De acordo com a Consulta Quadro de Sócios e Administradores (QSA), o Capital Social registrado é de R$ 170.000,00 (Cento e setenta mil
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reais), tendo como responsável a CINTYA MARTINS DO CARMO, qualificada como 65-Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no
Brasil. A Atividade Principal cadastrada é a de comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano.

Por sua vez, na consulta ao Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ 11.311.773/0001-05), verificou-se que a empresa OKEY-MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES ODONTOLOGICOS IMPORTACOES E EXPORTACOES LTDA - ME, 206-2 -
Sociedade Empresária Limitada, está situada na Rod BR 101, s/n, KM 510, CEP 45.608-750, Bairro Jaçanã, Município de Itabuna, e-mail
okey_med@hotmail.com, e Telefones (73) 3211-5163 e (73) 3215-5429, constando como ativa desde 30/09/2009.

De acordo com a Consulta Quadro de Sócios e Administradores (QSA), o Capital Social registrado é de R$ 500.000,00 (Quinhentos mil reais),
tendo como sócia LUDMILA SEPULVEDA RIBEIRO, qualificada como 49-Sócio-Administrador e THAIS COSTA DE FARIAS, qualificada
como 22 - Sócio. A Atividade Principal cadastrada é a de comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano.

DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Na análise dos processos de pagamentos verificou-se a informação de realização de pagamentos para as duas empresas no montante de R$
1.095.897,46 (hum milhão, noventa e cinco mil, oitocentos e noventa e sete reais e quarenta e seis centavos), sendo informado nos
processos de pagamento que 10,78% (R$ 118.159,62/ R$ 1.095.897,46) desse valor foi pago com Recursos Próprios/SMS/FMS e 89,22%
(R$ 977.737,84/ R$ 1.095.897,46 ) foi pago com recursos vinculados ao Fundo Nacional de Saúde/Ministério da Saúde, conforme
demonstrado no QUADRO I - DOS CONTRATOS, FONTES DE RECURSOS E PAGAMENTOS REALIZADOS. Esses pagamentos foram
realizados entre 10/05/2017 a 26/01/2018 e referem-se aos medicamentos e insumos fornecidos em 2017, sendo confirmado pela equipe de
Auditoria na fase operativa iniciada em 05/03/2018.

Os contratos celebrados com a empresa OKEY MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES ODONTOLOGICOS
IMPORTACÕES E EXPORTACOES LTDA – ME, em 2017, totalizaram R$ 1.243.185,40 (hum milhão, duzentos e quarenta e três mil, cento e
oitenta e cinco reais e quarenta centavos), ao passo que o contrato celebrado com a empresa CARMO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR
EIRELI LTDA. totalizou R$ 96.461,60 (noventa e seis mil, quatrocentos e sessenta e um reais e sessenta centavos), conforme apresentado
no QUADRO I.

Verificou-se, também, que a empresa CARMO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI LTDA. recebeu o montante de R$ 87.261,50 (oitenta
e sete mil, duzentos e sessenta e um reais e cinquenta centavos), enquanto que a empresa OKEY MED DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS HOSPITALARES ODONTOLOGICOS IMPORTACÕES E EXPORTACOES LTDA – ME recebeu R$ 1.008.635,96 (hum
milhão, oito mil, seiscentos e trinta e cinco reais e noventa e seis centavos).

Por fim, no que se refere à modalidade adotada, 36,96% (R$ 404.808,12) referem-se a aquisições com base em dispensa de licitação, ao
passo que 63,03% (R$ 691.089,34) se referem a aquisições com base em Pregão Presencial – Registro de Preços.

IV - METODOLOGIA

No período de 01 a 28/02/2018 foram realizadas as seguintes ações analíticas:
- Consulta ao teor do Processo nº 0300170927218, em 06/02/2018;
- Reunião com a Coordenação para tratar do Escopo da Auditoria, em 06/02/2018;
- Consulta às informações relacionadas com o comprovante de Inscrição e Situação Cadastral das empresas CARMO DISTRIBUIDORA
HOSPITALAR EIRELLI - ME (CNPJ 22.684.331/0001-20) e OKEY MED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E
ODONTOLÓGICOS LTDA - ME (CNPJ 11.311.773/0001-05), 06/02/2018, bem como relativas ao Quadro de Sócios e Administradores
(QSA), junto à Secretaria da Receita Federal, em 06/02/2018;
- Consulta no site da Prefeitura de Ilhéus/BA para obtenção de informações sobre o Decreto Municipal nº 018/2017 e informações referentes
à execução orçamentária e financeira relacionada com as duas empresas, em 07, 15 e 16/02/2018;
- Elaboração do Comunicado de Auditoria com solicitação de disponibilização de documentos, em 14 e 16/02/2018;
- Envio do Comunicado de Auditoria, em 20/02/2018.

Após a Atividade Analítica, a Fase Operativa da Auditoria ocorreu em dois períodos distintos.
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O PRIMEIRO PERÍODO da Fase Operativa da Auditoria ocorreu entre 05 e 09/03/2018, no qual foram realizadas as seguintes ações de
auditoria:
- Visita à Secretária Municipal de Saúde de Ilhéus/BA, em 05/03/2018;
- Apresentação da equipe de auditoria à Secretária Municipal de Saúde, em 06/03/2018;
- Conferência dos documentos solicitados em Comunicado de Auditoria previamente enviado;
- Análise da documentação solicitada em Comunicado de Auditoria;
- Visita aos Almoxarifados relacionados com a Central de Assistência Farmacêutica (CAF) e Almoxarifado Central do Fundo Municipal de
Saúde de Ilhéus/BA(FMS) para verificar o seu funcionamento relacionado com o processo de recepção, armazenamento e
dispensação/distribuição dos medicamentos e insumos adquiridos pela SMS/FMS/Ilhéus/BA;
- Tomada de Termo de Declaração junto à Coordenadora da CAF, junto ao Coordenador do Almoxarifado Central, junto à Diretora
Administrativa da SMS/Ilhéus/BA e junto à Secretária Municipal de Saúde;
- Fechamento dos trabalhos com a presença da Sra. Elisângela S. de Oliveira (Secretária Municipal de Saúde de Ilhéus) e lavratura de Termo
de Visita em 08/03/2018.

O SEGUNDO PERÍODO da Fase Operativa da Auditoria ocorreu entre os dias 02 e 06/04/2018, no qual foram realizadas as seguintes ações
de auditoria:
- Apresentação da equipe de auditoria à Secretária Municipal de Saúde, em 03/04/2018;
- Realização de reunião com o Presidente e membros do Conselho Municipal de Saúde de Ilhéus, em 03/04/2018, conforme ATA lavrada,
considerando o apensamento do processo nº 0300170328179 ao processo principal nº 0300170927218, em que consta o Ofício CMSI nº
002/2017, datado de 18 de janeiro de 2017, do ex-Presidente do Conselho Municipal de Saúde, Sr. FRED SANTOS DE OLIVEIRA,
encaminhado para o Sr. MÁRIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA (Prefeito Municipal de Ilhéus/BA), com cópias para a Procuradoria Geral
do Município, Promotoria Estadual de Saúde, Promotoria Estadual de Defesa do Patrimônio Público e da Moralidade Administrativa e
Ministério Público Federal, em que se destaca a solicitação de informações sobre a decretação de emergência no âmbito da Secretaria
Municipal de Saúde de Ilhéus/BA (Decreto Municipal nº 018/2017, de 16 de janeiro de 2017);
- Visita às Unidades de Saúde da SMS de Ilhéus/BA informadas como receptoras de medicamentos e insumos distribuídos pela CAF/SMS de
Ilhéus/BA, que foram adquiridos pela SMS de Ilhéus/BA com base em Dispensa Emergencial de Licitação e Pregões Presenciais - Registro
de Preços. Para isso, foram selecionados 21 (vinte e um) itens (medicamentos e insumos) recebidos pelas Unidades de Saúde, informados
no HORUS do Ministério da Saúde. Posteriormente, selecionou-se 12 (doze) Unidades de Saúde para a conferência in loco. Contudo, diante
das informações de que 03 (três) das 12 (doze) Unidades selecionadas previamente pela equipe de Auditoria estavam em reforma e
verificado que 01 (uma) Unidade ficava em local distante da sede, acrescentou-se 02 (duas) Unidades para visita (CENTRO DE SAÚDE
OLIVENÇA e USF NOSSA SENHORA DA VITÓRIA). Com isso, foram visitadas as seguintes Unidades: 1. CENTRO DE SAÚDE HERVAL
SOLEDADE (visita em 03/04/2018), 2. FARMÁCIA PÚBLICA MUNICIPAL (visita em 03/04/2018), 3. CENTRO DE SAÚDE ALMIRO VINHAIS
(visita em 03/04/2018), 4. PSF VILA CACHOEIRA (visita em 04/04/2018), 5. CENTRO DE SAÚDE BANCO DA VITÓRIA (visita em
04/04/2018), 6. CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL ÁLCOOL E DROGAS (visita em 04/04/2018), 7. CENTRO DE SAÚDE IGUAPE
(visita em 04/04/2018), 8. CENTRO DE SAÚDE OLIVENÇA (visita em 05/04/2018), 9. SAMU – 192 (visita em 05/04/2018), 10. USF NOSSA
SENHORA DA VITÓRIA (visita em 05/04/2018). Para a verificação do recebimento dos medicamentos, analisou-se os registros de entradas
nas Unidades de Saúde dos medicamentos enviados pela CAF/SMS de Ilhéus/BA, bem como realizou-se entrevistas com responsáveis pelo
recebimento. Informa-se, ainda, que os registros analisados foram os contidos no Sistema HORUS utilizado pela CAF/SMS de Ilhéus/BA; 
- Considerando que as três unidades 11. POLICLÍNICA HALIL MEDAUAR, 12. CENTRO DE SAÚDE DR. EULER ÁZARO e 13. CENTRO
AVANÇADO ZONA SUL foram informadas como estando em reforma, realizou-se a análise dos documentos de saída existentes na CAF e
recepcionados pelas três unidades;
- Fechamento dos trabalhos com a presença da Sra. Cláudia Macedo da Silva Eça (Diretora Administrativa da SESAU) e lavratura de Termo
de Visita em 06/04/2018.

Registra-se que a amostra analisada compreendeu o período em que vigorou o alegado caráter emergencial, que recaiu na celebração de
contratos celebrados com base em dispensa emergencial de licitação junto às duas empresas, bem como considerou dois processos de
registro de preços deflagrados em 2017 e parcialmente executados em 2017, que recaíram em pagamentos em 2017 e em janeiro de 2018.

V - CONSTATAÇÕES
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Tópico: DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

Grupo: Controle Social Constatação Nº: 523641
Subgrupo: Conselho de saúde
Item: Fiscalização de Recursos Financeiros
Constatação: Indícios de não conformidade na gestão do Conselho Municipal de Saúde de Ilhéus/BA.
Evidência: Considerando o Ofício CMSI nº 0002/2017, cujo teor principal trata da decretação de emergência no âmbito da SMS de

Ilhéus/BA, encaminhado para o Sr. Mário Alexandre Correa de Sousa (Prefeito Municipal de Ilhéus/BA), com cópias para a
Procuradoria Geral do Município, Promotoria Estadual de Saúde, Promotoria Estadual de Defesa do Patrimônio Público e
da Moralidade Administrativa e Ministério Público Federal, tentou-se o agendamento de reunião com o ex-Presidente do
CMS de Ilhéus/BA, porém não se conseguiu comunicação. As tentativas de contato foram realizadas mediante envio de e-
mail (em 28/03/2018) e diversas tentativas de ligação telefônica.

Por sua vez, em 03/04/2018, realizou-se reunião com o Sr. RAFAEL DE JESUS SANTOS, Presidente do CMS desde
29/11/2017, a Sra. ELIZÂNGELA SANTOS DE OLIVEIRA (Secretária Municipal de Saúde, representante do governo), a
Sra. DIALA SILVA DE MAGALHÃES (Membro da Diretoria do CMS no terceiro mandato, representante do Segmento dos
Trabalhadores em Saúde por meio do Sindsaúde), e a Sra. MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS SOUZA (Conselheira
desde 24/02/2018, representante do segmento dos prestadores de serviços, representante do Hospital Geral Luis Viana
Filho).

Na oportunidade, foi informado por membros do CMS, que:
- o mencionado Ofício foi emitido isoladamente pelo ex-Presidente do CMS, sem dar conhecimento ao pleno do CMS;
- que o ex-presidente deixou o Conselho Municipal de Saúde em 29/11/2017, quando da realização da eleição que elegeu
a atual mesa diretora; 
- que até a presente data não tiveram acesso à documentação do CMS referente às gestões anteriores, inclusive atas e
resoluções do CMS; 
- que não tinha acesso às senhas de e-mail, chave de sala, documentos e outros do CMS, que estariam em poder do ex-
Presidente; 
- que a antiga sede CMS foi arrombada em 05/01/2018, tendo sentido falta de documentos como demonstrativos
financeiros em poder do CMS.
Ao final, apresentaram documento cobrando do ex-Presidente do CMS equipamentos, atas, resoluções e outros
documentos relacionados ao CMS.
Em relação ao Decreto Emergencial, informaram que em meados de junho de 2017 foi deliberado pelo pleno do CMS a
realização de Auditoria dos últimos cinco anos, incluindo o Decreto Emergencial para averiguar acerca de possíveis
irregularidades, porém não têm conhecimento acerca da efetivação dessa deliberação. Informaram, ainda, que não foram
apreciadas pelo CMS as contas da SMS de Ilhéus/BA encaminhadas desde 2015. 

Ao final, entregaram fotocópias de documentos, inclusive do Decreto de nomeação do Conselho vigente.

Diante do exposto, verifica-se que não conformidades como a não apreciação das contas resulta em descumprimento das
normas que tratam do funcionamento dos Conselhos de Saúde, como a Resolução CNS nº 453/2012, fundamentada no §
5o inciso II art. 1o da Lei no 8.142/1990, que prevê outras obrigações.

Contraria, ainda, o artigo 36, item III, da Lei Complementar 141/2012, que versa: ''O gestor do SUS em cada ente da
Federação elaborará Relatório detalhado referente ao quadrimestre anterior, o qual conterá, no mínimo, as seguintes
informações: '[...] em seu âmbito de atuação. § 1 A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios deverão
comprovar a observância do disposto neste artigo mediante o envio de Relatório de Gestão ao respectivo Conselho de
Saúde, até o dia 30 de março do ano seguinte ao da execução financeira, cabendo ao Conselho emitir parecer conclusivo
sobre o cumprimento ou não das normas estatuídas nesta Lei Complementar, ao qual será dada ampla divulgação,
inclusive em meios eletrônicos de acesso público, sem prejuízo do disposto nos artigos. 56 e 57 da Lei Complementar nº
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101/2000''.

Por sua vez, o inciso XII, da quarta diretriz, da Resolução CNS 453/2012, que diz: ''o Pleno do Conselho de Saúde deverá
manifestar-se por meio de resoluções, recomendações, moções e outros atos deliberativos'', o que demonstra não ter
ocorrido considerando as informações prestadas.

Fonte da Evidência: - Ata da reunião realizada com membros do CMS de Ilhéus/BA em 03/04/2018 acompanha de fotocópias dos
documentos fornecidas pelo Conselho Municipal de Saúde de Ilhéus/BA.

Conformidade: Não Conforme
Recomendação: - Apresentar as contas ao CMS/Ilhéus, nos termos dos artigos 34, 35, 36 e 37 da Lei Complementar 141/2012 e incisos X

da Quarta Diretriz e XVII da Quinta Diretriz da Resolução CNS 453/2012, possibilitando dessa forma que o mesmo
realize a apreciação das contas do FMS nos termos das citadas normas. 
- Publicar as resoluções no D.O.M. conforme determina o inciso XII, quarta diretriz, da Resolução CNS 453/2012.

Destinatários da Recomendação

Nome CPF/CNPJ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 08.663.203/0001-70
 

Tópico: DA DISPENSA EMERGENCIAL DE LICITAÇÃO

Grupo: Recursos Financeiros Constatação Nº: 520490
Subgrupo: Licitação
Item: Procedimento
Constatação: Realização de pesquisa de preços por meio de lotes, com indícios de sobrepreço de 18,97% em aquisições de

medicamentos e insumos, sem a previsão no processo de dispensa emergencial de licitação, da empresa OKEY MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS (CNPJ 11.311.773/0001-05).

Evidência: O Processo Administrativo nº 1164, de 13/01/2017 contém os documentos de solicitação de aquisição de medicamentos e
insumos que fundamentaram a celebração de contratos de fornecimento para a SMS de Ilhéus/BA nos meses de fevereiro
e março de 2017, verificou-se:
- realização de pesquisa de preços por meio de sete lotes, porém sem a previsão da utilização de lotes no processo de
dispensa (fundamentada pelo artigo 24, Inciso IV da Lei nº 8.666/93). No Termo de Referência, assinado pelo
farmacêutico, Sr. MARCO A. M. MENDES, constam apenas informações relacionadas com o 1. Objeto, o 2. Objetivo, a 3.
Fundamentação Legal, a 4. Especificação Detalhada dos Produtos (relação por item de medicamento), os 5. Recursos
Financeiros, a 6. Forma de Fornecimento e Local da Entrega, a 7. Responsabilidade da Contratante, a 8.
Responsabilidade da Contratada e a 9. Fiscalização e Acompanhamento. A dispensa emergencial foi fundamentada
considerando o Decreto Municipal nº 018/2017, que decretou a situação de emergência no âmbito na SMS.

- na análise comparativa de preços verificou-se que a SMS de Ilhéus/BA realizou aquisições com indícios de sobrepreço,
pois se tivesse realizado comparação de preços por item teria obtido economicidade nas aquisições realizadas,
considerando-se os preços apresentados nos seis orçamentos integrantes do processo de dispensa de licitação nº
1164/2017 e demonstrado no QUADRO II - COMPARATIVO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS OBTIDOS DA
EMPRESA OKEY MED DISTRIBUIDORA MEDIANTE DISPENSA DE LICITAÇÃO PROC. ADM. 1164/2017. De acordo
com o anexo, a SMS/Fundo Municipal de Saúde, considerando a aquisição por item, deixou de economizar recursos em
virtude de indícios de sobrepreço no montante de R$ 28.523,70 (vinte e oito mil, quinhentos e vinte e três reais e setenta
centavos), que representa aproximadamente 18,97% (R$ 28.523,70/R$ 150.361,40). 

Conforme ratificadao pelo então Secretário de Saúde, Sr. OSVALDO ARTHUR DUNKEL, a empresa OKEY MED
DISTRIBUIDORA (CNPJ 11.311.773/0001-05) venceu cinco dos sete lotes (Lotes 1, 2, 3, 6 e 7), ao passo que a empresa
CARMO DISTRIBUIDORA (CNPJ 22.684.331/0001-20) venceu os outros dois (Lotes 4 e 5).
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No Parecer Jurídico nº 01/2017, de 27/01/17, o Subprocurador Geral do Município, Sr. MARCOS A. L. DE SOUZA,
apontou que a SMS de Ilhéus se encontrava em estado de emergência, o que fundamentou a aquisição por dispensa.
Contudo, cita trecho de decisão emitida pela Tribunal de Contas de Minas Gerais, parte transcrita, de que `[...] a
Administração deve-se socorrer das exceções legais apenas em situações especialíssimas, não se esquecendo de que a
imprecisão técnica, ausência de planejamento ou má administração não traduz justificativa para elidir a obrigação de licitar'
(Consulta nº 667415. Relator Conselheiro Moura e Castro. Pleno. Sessão do dia 18/09/2002).

Em relação ao valor a ser atribuído ao contrato, o Subprocurador menciona que não existe limitação de valor, porém
salienta que se deve observar os valores praticados pelo mercado. Aponta, ainda, que as razões da escolha do fornecedor
devem estar fundamentadas, bem como o preço a ser pago após a realização das cotações requeridas. Aponta, ainda, a
ausência do Termo de Referência requerido pelo artigo 7º inciso I, § 9º da Lei 8.666/93, recomendando que o mesmo deve
ser juntado aos autos do referido processo, o que ocorreu.

Portanto, a SMS de Ilhéus/BA não realizou a aquisição de proposta mais vantajosa para a Administração, pois o
processamento de preços por meio lotes, não previstos no Termo de Referência nem em outros documentos do processo
analisado, resultou em aquisições com indícios de sobrepreço e consequente vantagem concorrencial e financeira para a
empresa OKEY MED DISTRIBUIDORA (CNPJ 11.311.773/0001-05). Sendo assim, caracterizando-se em inobservância
ao previsto no art. 3º e no artigo 15, inciso IV, da Lei nº 8.666/93, que defende a adoção de medidas administrativas sempre
em busca da economicidade.

Fonte da Evidência: - Fotocópia do Processo de Dispensa nº 1164/2017 (anexadas fls. não enumeradas de 1 a 60); 
- QUADRO II - COMPARATIVO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS OBTIDOS DA EMPRESA OKEY MED
DISTRIBUIDORA MEDIANTE DISPENSA DE LICITAÇÃO PROC. ADM. 1164/2017; e
- Fotocópias das Notas Fiscais vinculadas aos Processos de Pagamento: nº 1673 (NF nº 10446); nº 1662 (NF
10504); nº 1674 (NF 10533); nº 1672 (NF 10594); e nº 1659 (NF 10596).

Conformidade: Não Conforme
Responsável(eis)
Nome CPF/CNPJ
OSWALDO ARTHUR DUNKEL 592.173.915-49
 
Recomendação: Garantir a adoção das medidas necessárias à realização de aquisições pela Secretaria Municipal de Saúde de

Ilhéus/BA com estrita observância ao requerido em Lei 8.666/93 e legislação correlata, sempre objetivando a
economicidade.
Adotar medidas de forma apurar a responsabilidade em virtude dos indícios de sobrepreço nas aquisições realizadas
pela SMS de Ilhéus/BA, de acordo com a legislação em vigor.

Destinatários da Recomendação

Nome CPF/CNPJ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 08.663.203/0001-70
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS 13.672.597/0001-62
 

Grupo: Recursos Financeiros Constatação Nº: 520491
Subgrupo: Licitação
Item: Procedimento
Constatação: Realização de pesquisa de preços por meio de lotes, com indícios de sobrepreço de 15,15% em aquisições de

medicamentos e insumos, sem a previsão no processo de dispensa emergencial de licitação, da empresa CARMO
DISTRIBUIDORA DE HOSPITALAR EIRELI - ME (CNPJ 22.684.331/0001-20).

Evidência: Na análise do Processo Administrativo nº 1164/2017, de 13/01/2017, constam os documentos sobre a solicitação de
aquisição de medicamentos e insumos relacionados com a celebração de contratos de fornecimento para a SMS de
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Ilhéus/BA nos meses de fevereiro e março de 2017, verificou-se:
- realização de pesquisa de preços mediante sete lotes, porém sem a previsão da utilização de lotes no processo de
dispensa emergencial (fundamentada pelo artigo 24, Inciso IV da Lei nº 8.666/93). No Termo de Referência, assinado pelo
farmacêutico, MARCO A. M. MENDES, da Assistência Farmacêutica, constam apenas informações relacionadas com o 1.
Objeto, o 2. Objetivo, a 3. Fundamentação Legal, a 4. Especificação Detalhada dos Produtos (relação por item de
medicamento), os 5. Recursos Financeiros, a 6. Forma de Fornecimento e Local da Entrega, a 7. Responsabilidade da
Contratante, a 8. Responsabilidade da Contratada e a 9. Fiscalização e Acompanhamento. A dispensa emergencial foi
fundamentada considerando o Decreto Municipal nº 018/2017, que decretou a situação de emergência no âmbito da SMS.

- na análise comparativa de preços verificou-se que a SMS de Ilhéus/BA realizou aquisições com indícios de sobrepreço,
pois se tivesse realizado comparação de preços por item teria obtido economicidade nas aquisições realizadas,
considerando os preços apresentados nos seis orçamentos integrantes do processo de dispensa de licitação nº
1164/2017 e demonstrado no QUADRO III - COMPARATIVO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS OBTIDOS DA
EMPRESA CARMO DISTRIBUIDORA MEDIANTE DISPENSA DE LICITAÇÃO PROC. ADM. 1164/2017. De acordo com
o anexo, a SMS/Fundo Municipal de Saúde, considerando a aquisição por item, deixou de economizar recursos em virtude
de indícios de sobrepreço no montante de R$ 11.483,00 (onze mil e quatrocentos e oitenta e três reais), que representa
aproximadamente 15,15% (R$ 11.483,00/R$ 75.778,50).

Conforme ratificado pelo então Secretário de Saúde, Sr. OSWALDO ARTHUR DUNKEL, a empresa OKEY MED
DISTRIBUIDORA (CNPJ 11.311.773/0001-05) venceu cinco dos sete lotes (Lotes 1, 2, 3, 6 e 7), ao passo que a empresa
CARMO DISTRIBUIDORA (CNPJ 22.684.331/0001-20) venceu os outros dois (Lotes 4 e 5).

No Parecer Jurídico nº 01/2017, de 27/01/2017, o Subprocurador do Município, Sr. MARCOS A. L. DE SOUZA, apontou
que a SMS de Ilhéus se encontrava em estado de emergência, o que fundamentou a aquisição por dispensa. Contudo, cita
trecho de decisão emitida pela Tribunal de Contas de Minas Gerais, parte transcrita, de que ''[...] a Administração deve-se
socorrer das exceções legais apenas em situações especialíssimas, não se esquecendo de que a imprecisão técnica,
ausência de planejamento ou má administração não traduz justificativa para elidir a obrigação de licitar'' (Consulta nº
667415. Relator Conselheiro Moura e Castro. Pleno. Sessão de 18/09/2002).

Em relação ao valor a ser atribuído ao contrato, o Subprocurador menciona que não existe limitação de valor, porém
aponta que se deve observar os valores praticados pelo mercado. Aponta, ainda, que as razões da escolha do fornecedor
devem estar fundamentadas, bem como o preço a ser pago após a realização das cotações requeridas. Aponta, ainda, a
ausência do Termo de Referência requerido pelo artigo 7º inciso I, § 9º da Lei 8.666/93, recomendando que o mesmo deve
ser juntado aos autos do referido processo, o que ocorreu. 

Portanto, a SMS de Ilhéus/BA não realizou a aquisição de proposta mais vantajosa para a Administração, pois o
processamento de preços por lotes, não previstos no Termo de Referência nem em outros documentos integrantes do
processo analisado, resultou em aquisições com indícios de sobrepreço e consequente vantagem concorrencial e
financeira para a empresa CARMO DISTRIBUIDORA (CNPJ 22.684.331/0001-20). Assim, caracterizando-se em
inobservância ao previsto no art. 3º e no artigo 15, inciso IV, da Lei nº 8.666/93, que defende a adoção de medidas
administrativas sempre em busca da economicidade.

Fonte da Evidência: - Fotocópia do Processo de Dispensa nº 1164/2017 (anexadas fls. não enumeradas de 1 a 60); 
- QUADRO III - COMPARATIVO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS OBTIDOS DA EMPRESA CARMO
DISTRIBUIDORA MEDIANTE DISPENSA DE LICITAÇÃO PROC. ADM. 1164/2017; e
- Fotocópias dos Processos de Pagamento: nº 1861 (NF nº 403) e nº 1862 (NF nº 425).

Conformidade: Não Conforme
Responsável(eis)
Nome CPF/CNPJ
OSWALDO ARTHUR DUNKEL 592.173.915-49
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Recomendação: Garantir a adoção das medidas necessárias à realização de aquisições pela Secretaria Municipal de Saúde de
Ilhéus/BA com estrita observância ao requerido em Lei 8.666/93 e legislação correlata, sempre objetivando a
economicidade

Destinatários da Recomendação

Nome CPF/CNPJ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 08.663.203/0001-70
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS 13.672.597/0001-62
 

Grupo: Recursos Financeiros Constatação Nº: 524092
Subgrupo: Licitação
Item: Procedimento
Constatação: Indícios de irregularidades na formalização da peça processual da dispensa emergencial nº 1164/2017.
Evidência: Na análise do processo administrativo nº 1164/2017 verificou-se que não estava enumerado, bem como o mencionado

processo originou a formalização de um Termo de Dispensa para cada lote considerado na dispensa emergencial, embora
não estivesse previsto a realização de dispensa de licitação mediante lotes, o que se verifica na análise do Termo de
Referência anexado ao processo, conforme já mencionado nas duas constatações anteriores.

Para o Lote 1 foi gerado o Termo de Dispensa nº 30/2017; para o Lote 2 foi gerado o Termo de Dispensa nº 32/2017; para o
Lote 3 foi gerado o Termo de Dispensa nº 33/2017; para o Lote 4 foi gerado o Termo de Dispensa nº 28/2017; para o Lote 6
foi gerado o Termo de Dispensa nº 34/2017; e para o Lote 7 foi gerado o Termo de Dispensa nº 35/2017. 

Na mesma perspectiva foram gerados os contratos administrativos, também celebrados na mesma data da ratificação,
adjudicação e homologação dos resultados (16/02/2017): Contrato nº 000032-S/2017; Contrato nº 000034-S/2017;
Contrato nº 000036-S/2017; Contrato nº 000037-S/2017; Contrato nº 000035-S/2017; e Contrato nº 000038-S/2017.

Portanto, embora nos pagamentos realizados às empresas OKEY MED DISTRIBUIDORA e CARMO DISTRIBUIDORA,
referentes a 2017, façam menção a diversas dispensas de licitação, verificou-se que todos estão vinculados ao processo
administrativo nº 1164/2017, que recaiu em pesquisa de preços por meio de lotes, mas sem a devida previsão e
fundamentação técnica legal.

Por oportuno, não enumerar devidamente o processo administrativo contraria o § 4º, art. 10 da Lei Estadual nº
12.209/2011, que estabelece ''Os autos do processo deverão ter suas páginas numeradas sequencialmente e rubricadas,
desde o ato de instauração, vedado o desentranhamento de qualquer documento sem autorização motivada da autoridade
competente" e o artigo 22 da Lei Federal nº 9784/1999 ''Os atos do processo administrativo não dependem de forma
determinada senão quando a lei expressamente a exigir;'' e seu § 4o ''O processo deverá ter suas páginas numeradas
sequencialmente e rubricadas.''.

O Termo de Referência trata-se de instrumento que deve conter todos os elementos capazes de definir o objeto, de forma
clara, concisa e objetiva, bem assim com nível de precisão adequado para caracterizar o bem ou o serviço, tendo função
similar à do projeto básico exigido para as demais modalidades de licitação, bem como para as dispensas e de
inexigibilidade de licitação, no que couber, conforme § 9º do artigo 7º da Lei nº 8.666/93. 

Nesse sentido, o artigo 6º, Inciso IX da Lei nº 8.666/93, define o Projeto Básico como ''conjunto de elementos necessários e
suficientes, com nível de precisão adequado, para caracterizar a obra ou serviço, ou complexo de obras ou serviços objeto
da licitação, elaborado com base nas indicações dos estudos técnicos preliminares, que assegurem a viabilidade técnica e
o adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento, e que possibilite a avaliação do custo da obra e a
definição dos métodos e do prazo de execução''.
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Por fim, o artigo 9º, § 2º do Decreto Federal nº 5.450/2005, assevera ''O termo de referência é o documento que deverá
conter elementos capazes de propiciar avaliação do custo pela administração diante de orçamento detalhado, definição
dos métodos, estratégia de suprimento, valor estimado em planilhas de acordo com o preço de mercado, cronograma
físico-financeiro, se for o caso, critério de aceitação do objeto, deveres do contratado e do contratante, procedimentos de
fiscalização e gerenciamento do contrato, prazo de execução e sanções, de forma clara, concisa e objetiva.''

Nesse sentido, verificou-se descumprimento de dispositivos previstos na legislação em vigor, diante da celebração de
diversos instrumentos sem a adequada fundamentação legal, com a realização de dispensa de licitação por meio de lotes
sem a previsão no Termo de Referência, bem como irregular organização do processo administrativo.

Fonte da Evidência: Fotocópias dos Termos e Dispensa e contrato administrativos celbrados (em anexo).
Conformidade: Não Conforme
Responsável(eis)
Nome CPF/CNPJ
OSWALDO ARTHUR DUNKEL 592.173.915-49
 
Recomendação: Numerar sequencialmente e rubricar todas as folhas dos autos do processo, desde o ato de instauração;

Realizar a revisão sistemática do ato convocatório, respectivo Termo de Referência, e demais instrumentos, com vistas
a reduzir ou minimizar inadequações na peça processual;
Adotar as providências para que sempre que verificadas inconsistências no processo administrativo, se faça as
comunicações necessárias com vistas a garantir a adequada formalização processual.

Destinatários da Recomendação

Nome CPF/CNPJ

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 08.663.203/0001-70
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS 13.672.597/0001-62
 

Tópico: DO REGISTRO DE PREÇO - PP Nº 023/2017

Grupo: Recursos Financeiros Constatação Nº: 522985
Subgrupo: Licitação
Item: Procedimento
Constatação: Não comprovação de ampla pesquisa de mercado para a aquisição de materiais hospitalares (Penso) no Registro de

Preços - Pregão Presencial nº 023/2017.
Evidência: Em 15/05/2017 foi solicitada pela Diretoria Administrativa da SMS de Ilhéus/BA a autorização para ''[...] a abertura de

processo licitatório, conforme planilha em anexo, a qual já consta o custo estimado para contratação de empresa para
fornecimento parcelado de materiais hospitalares (PENSO)''.

De acordo com Termo de Referência, datado de 26/05/2017, assinado pela Diretora Administrativa da SMS de Ilhéus/BA,
Sra. CLÁUDIA M. DA SILVA e aprovado pela Secretária de Saúde, Sra. ELISÂNGELA SANTOS DE OLIVEIRA, (fls. 02 a
25), consta a previsão de realização de Pregão. No tópico do 3. Quantitativo e Descrição está prevista a aquisição 13
(treze) lotes de materiais hospitalares (PENSO). Porém, sem informações acerca dos critérios adotados para a divisão dos
lotes, embora possa se observar que a classificação se deu de acordo com o tipo de material adquirido.

Em relação aos critérios adotados para o cálculo dos Preços de Referência utilizados na fundamentação para a realização
do Registro de Preços, verificou-se a presença de 03 (três) orçamentos, sendo 02 (dois) orçamentos oriundos de
pesquisas na internet (www.comprasnet.ba.gov.br e em múltiplos sites) e o outro obtido da empresa INSTRUMENTAL
(CNPJ 08.765.948/0001-40). 
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No ''QUADRO DE ESTIMATIVA DE PREÇO'' (fl. 27), referente aos 13 (treze) lotes, consta o primeiro orçamento elaborado
com dados de pesquisa no Comprasnet.ba (no valor de R$ 1.648.057,30) e o segundo orçamento elaborado com base em
pesquisas realizadas em múltiplos sites na internet (no valor de R$ 2.951.540,90). Por fim, consta o terceiro e último
orçamento, obtido da empresa INSTRUMENTAL, CNPJ 08.765.948/0001-40 (no valor de R$ 4.741.578,00). A soma dos
três lotes foi de R$ 9.341.176,20, que foi dividido por três resultou na média global igual a R$ 3.113.725,40.

Não constam cálculos dos lotes considerando os itens de cada lote para a posterior definição do preço de referência por
lote, bem como não foi visualizado no Mapa de Lance a estimativa por lote (fls. 1235 a 1238). Não se verificou, ainda, a
realização de estudos que comprovassem vantagens da realização do certame por menor preço global ao invés de itens
nem a realização de ampla pesquisa de mercado.

No Acórdão do TCU 2977/2012 - Plenário consta: no Registro de Preços ''[...] é preciso demonstrar as razões técnicas,
logísticas, econômicas ou de outra natureza que tornam necessário promover o agrupamento como medida tendente a
propiciar contratações mais vantajosas, comparativamente à adjudicação por item. É preciso demonstrar que não há
incoerência entre adjudicar pelo menor preço global por grupo e promover aquisições por itens, em sistema de registro de
preços. A Administração não irá adquirir grupos, mas itens.''

Portanto, essa situação resulta em descumprimento do estabelecido no art. 3º ''A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a
promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade com os
princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade
administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos'', e no §1º,
do artigo 15 da Lei 8.666/1993, que diz ''O registro de preços será precedido de ampla pesquisa de mercado''.

Fonte da Evidência: - Fotocópias do Processo Administrativo do Registro de Preços - Pregão Presencial nº 023/2017 (fls. 02 a 25) e da
Ata de Sessão e Mapa de Lances (fls. 1223 a 1238).

Conformidade: Não Conforme
Responsável(eis)
Nome CPF/CNPJ
CLAUDIA MACEDO DA SILVA ECA 565.736.855-04
ELIZANGELA SANTOS DE OLIVEIRA 813.858.115-87
 
Recomendação: Cumprir o estabelecido na Lei 8.666/93 em relação à realização de registro de preços, sempre objetivando a

contratação da proposta mais vantajosa para a Administração.
Destinatários da Recomendação

Nome CPF/CNPJ

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 08.663.203/0001-70
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS 13.672.597/0001-62
 

Grupo: Recursos Financeiros Constatação Nº: 523006
Subgrupo: Licitação
Item: Procedimento
Constatação: Não comprovação técnica de que a deflagração do Registro de Preços - Pregão Presencial nº 023/2017 por meio de

lotes resultaria em economicidade para a Secretaria Municipal de Saúde de Ilhéus/BA.
Evidência: Na folha nº 157 do Processo Administrativo nº 8767/2017 - Pregão Presencial - Registro de Preços para a aquisição de

material hospitalar para atender às necessidades da Secretaria de Saúde do Município de Ilhéus/BA, consta solicitação de
análise da minuta de edital e anexos. No mencionado documento, datado de 04/07/2017 e assinado pelo pregoeiro,
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consta: ''Por oportuno, esclarecemos que a adoção de critério de julgamento de menor preço por lote tem por escopo
assegurar à Administração a obtenção de vantagens decorrentes da economia de escala, segundo a qual há
barateamento dos custos em razão do aumento do quantitativo de produtos negociados''. 

Aponta, também, a Súmula 247 do Tribunal de Contas da União, que assevera: ''É obrigatória a admissão da adjudicação
por item e não por preço global, nos editais das licitações para a contratação de obras, serviços, compras e alienações,
cujo objeto seja divisível, desde que não haja prejuízo para o conjunto ou complexo ou perda de economia de escala, tendo
em vista o objetivo de propiciar a ampla participação de licitantes que, embora não dispondo de capacidade para a
execução, fornecimento ou aquisição da totalidade do objeto, possam fazê-lo com relação a itens ou unidades autônomas,
devendo as exigências de habilitação adequar-se a essa divisibilidade''. 

Menciona, ainda, que ''[...] é inegável que a fragmentação do objeto licitado em itens de valor individual pouco atrativo,
como sói ocorrer no presente caso, tende a reduzir o interesse de possíveis fornecedores''.

Porém, não se verificou, na análise dos documentos, a comprovação de que o critério de julgamento mediante o menor
preço por lote seria mais vantajoso do que a aquisição por item, o que é requerido, inclusive, na Súmula indicada pelo
pregoeiro, se quer foi calculada a estimativa de preço de cada lote com base nos orçamentos obtidos na pesquisa
realizada.

Portanto, essa prática aponta para inobservância ao previsto no art. 3º ''A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da
legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação
ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos'' e no inciso IV ''ser subdivididas em
tantas parcelas quantas necessárias para aproveitar as peculiaridades do mercado, visando economicidade'' do artigo 15
da Lei nº 8.666/93, que defende a adoção de medidas administrativas sempre em busca da economicidade.

Fonte da Evidência: - Fotocópia da folha 157 do Processo Administrativo nº 8767/2017 - Pregão Presencial nº 023/2017 - Registro de
Preços.

Conformidade: Não Conforme
Responsável(eis)
Nome CPF/CNPJ
ADEMILSON DAS NEVES SANTOS JUNIOR 036.915.255-71
ELIZANGELA SANTOS DE OLIVEIRA 813.858.115-87
 
Recomendação: Garantir a adoção das medidas necessárias à realização de aquisições pela Secretaria Municipal de Saúde de

Ilhéus/BA com estrita observância ao requerido em Lei 8.666/93 e legislação correlata, sempre objetivando a
economicidade.

Destinatários da Recomendação

Nome CPF/CNPJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS 13.672.597/0001-62
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 08.663.203/0001-70
 

Grupo: Recursos Financeiros Constatação Nº: 523485
Subgrupo: Licitação
Item: Procedimento
Constatação: Não conformidades entre as estimativas de preços da licitação Registro de Preços - Pregão Presencial nº 23/2017 e os

preços finais licitados
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Evidência: No resultado do Registro de Preços - Pregão Presencial nº 23/2017, datado de 23/08/2017 e assinado pelo Pregoeiro do
certame apresentou os vencedores dos doze lotes, sendo que o Lote 12 foi revogado (fl. 1360), e que o Lote 1 teve o valor
retificado de R$ 18.890,00 para R$ 118.890,00, conforme Errata (fl. não enumerada). 

A licitação foi Adjudicada e Homologada pela Secretária Municipal de Saúde, em 06/09/2017.

Considerando a análise e o julgamento das propostas de preço e os documentos de habilitação, o pregoeiro declarou
vencedoras e adjudicatárias as empresas (fl. 1365): 
- OKEY MED DIST. DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA, que venceu dez lotes: o Lote 1
(por R$ 118.890,00, após retificação), o Lote 2 (R$ 692.786,00), o lote 3 (por R$ 98.935,00), o Lote 4 (por R$ 26.410,00), o
Lote 6 (por R$ 6.275,00), o Lote 8 (por R$ 149.500,00), o Lote 9 (por R$ 51.000,00), o Lote 10 (por 8.918,40), o Lote 11 (por
R$ 18.600,00) e o Lote 13 (por R$ 1.100,00), que resultou no valor total de R$ 1.172.414,40; e
- MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA-ME, que venceu o Lote 5 (por R$ 149.999,00) e o Lote 7 (por R$ 33.142,00), que
resultou no valor total de R$ 183.141,00.

Considerando que na análise documental não foram identificados os preços estimativos por lotes, realizou-se os cálculos
dos preços para cada lote considerando os três orçamentos constantes no processo: 1. orçamento obtido por meio de
consulta ao COMPRASNET.BA (no valor de R$ 1.648.057,30); 2. orçamento obtido por meio de pesquisa realizada em
múltiplos sites na internet (no valor de R$ 2.951.540,90); e 3. orçamento obtido da empresa INTRUMENTAL, CNPJ
08.765.948/0001-40 (no valor de R$ 4.741.578,00). Com isso, verificou-se distorções entre os valores informados como
orçados na folha (27) e os cálculos realizados na auditoria. O QUADRO IX - DO CÁLCULO DA DIFERENÇA DOS
PREÇOS ESTIMADOS GLOBAL, POR LOTE E LICITADOS - PREGÃO PRESENCIAL 023/2017 demonstra nesse
sentido, pois pelos cálculos realizados pela auditoria as distorções entre o PREÇO GLOBAL ESTIMADO CALCULADO
NA AUDITORIA COM BASE NOS 03 ORÇAMENTOS (d) e o PREÇO GLOBAL ESTIMADO INFORMADO PELA SMS
PARA O PP 023/2017 (fl. 27) resultaram na diferença geral de R$ 138.378,13 (calculado pela auditoria R$ 3.252.103,53 -
R$ 3.113.725,40, calculado pela SMS), o que demonstra indícios de erros de cálculo na fase da estimativa.

Considerando-se a análise entre o preço total final licitado, que resultaram na celebração da Ata de Registro de Preços e
de Contratos, e o preço total estimado (com a exclusão do Lote 12, revogado, verificou-se variação a menor de 56,15% (R$
1.355.555,40/ R$ 3.091.676,80), pois o preço total estimado reduzido do valor estimado para o Lote 12 (revogado), foi de
R$ 3.091.676,80 ao passo que foi licitado o preço total final de R$ 1.355.555,40. Portanto, como os indícios são de falhas
no processo de estimativa de preços de referência, a redução não aponta para economicidade, mas sim, no sentido de que
a SMS de Ilhéus/BA adotou preços de referências significativamente superiores aos apresentados pelos participantes.
Inclusive, encontra-se registrado na Ata da Sessão realizada em 20/07/2017 acerca da discrepância entre os preços
informados nos lances e os preços referenciais. Porém, o Pregoeiro não tomou medidas, como a suspensão do processo,
para verificar a sua viabilidade.

Como se verificou, a pesquisa de preços a valor de mercado levou em consideração apenas três orçamentos, sendo que
dois orçamentos resultaram de pesquisa na internet, o que é válido, mas não substitui a necessidade de ampla pesquisa
com potenciais fornecedores de materiais a serem adquiridos. 

Portanto, restou demonstrado não conformidades graves na elaboração do preço global estimado para a licitação, o que
compromete, principalmente, a necessária análise quanto à exequibilidade das propostas apresentadas. Essa situação
resulta em inobservância ao previsto nos artigos 3º e 43, inciso IV da Lei nº 8.666/93.

Fonte da Evidência: - Fotocópias das Duas Atas da Sessão Pública do PP nº 023/2017 e Mapa de Lances (fls. 1189 a 1204 e fls. 1308 a
1311), em anexo;
- Fotocópias do Processo Administrativo do Registro de Preços - Pregão Presencial nº 023/2017 (anexadas fls. 1 a
27, relacionadas ao Termo de Referência, à Solicitação de Despesa e Justificativa, e ao Quadro de Estimativa de
Preço para Licitação);
- Fotocópias dos três orçamentos utilizados no cálculo do preço global de referência (fls. 28 a 95), em anexo;
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- QUADRO IX - DO CÁLCULO DA DIFERENÇA DOS PREÇOS ESTIMADOS GLOBAL, POR LOTE E LICITADOS
- PREGÃO PRESENCIAL 023/2017.

Conformidade: Não Conforme
Responsável(eis)
Nome CPF/CNPJ
ADEMILSON DAS NEVES SANTOS JUNIOR 036.915.255-71
CLAUDIA MACEDO DA SILVA ECA 565.736.855-04
ELIZANGELA SANTOS DE OLIVEIRA 813.858.115-87
 
Recomendação: Garantir a adoção das medidas necessárias à realização de aquisições pela Secretaria Municipal de Saúde de

Ilhéus/BA com estrita observância ao requerido em Lei 8.666/93 e legislação correlata, sempre objetivando a
economicidade.

Destinatários da Recomendação

Nome CPF/CNPJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS 13.672.597/0001-62
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 08.663.203/0001-70
 

Grupo: Recursos Financeiros Constatação Nº: 523574
Subgrupo: Licitação
Item: Procedimento
Constatação: Não restou caracterizada a vantagem da não divisibilidade do objeto nem a adequada adoção das medidas

necessárias ao cálculo dos valores de referência dos lotes licitados por meio do Registro de Preços - Pregão
Presencial nº 023/2017.

Evidência: O Parecer nº 1090/2017 (fls. 165 a 178), datado de 05/07/2017, do Procurador do Município, reforça a constatação de que
o objeto licitado é de natureza divisível.

Pelo entendimento do Procurador, o objeto licitado é de natureza divisível e a contratação conjunta só deverá ser realizada
se comprovada inviabilidade técnica ou econômica do parcelamento, o que não se verificou na análise pela equipe de
auditoria. 

A seguir trechos do relatado pelo Procurador Municipal:

''15. Diante dessas considerações, forçoso concluir que, em sendo divisível o objeto, como nos parece ser o caso, a
contratação conjunta somente restará autorizada se a Administração demonstrar que a mesma tem por fundamento a
inviabilidade técnica ou econômica do parcelamento, pois, caso contrário, deverá proceder-se à divisão do objeto.''

''16. Atentando ao caso em tela, observa-se que o órgão assessorado atestou à fl. 157, que a reunião do processo em lotes
teria por escopo assegurar à administração a obtenção de vantagem decorrente da economia de escala''.

No quesito pesquisa de mercado, o Procurador cita:

''36. Insta destacar que as diligências concernentes à pesquisa de preços não se resumem à simples anexação de
orçamentos das empresas nos autos, cabendo ao responsável a análise detida de cada proposta, não apenas sob seu
aspecto formal identificação da empresa, idoneidade, compatibilidade da sua finalidade social com o objeto da licitação.
etc.), como do seu teor. É de bom alvitre ao órgão para a importância da congruência entre os preços das propostas,
considerando que eventuais valores desarrazoados ou evidentemente inexequíveis podem distorcer os resultados das
pesquisais efetuadas, de maneira que cumprirá ao órgão o discernimento sobre os orçamentos efetivamente aptos a
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comporem a planilha de preços, podendo até serem excluídos aqueles demasiadamente discrepantes dos demais''.
Orienta, ainda, que sejam realizadas consultas de preços no ''Subsistema de Preços Praticados - SISPP'' bem como
realizada consulta para verificar a existência de Atas de Registro de Preços cadastradas em sistemas eletrônicos. 

Diante disso, a equipe de auditoria não identificou, na realização do cálculo dos preços de referência, a adoção das
orientações registradas no Parecer, que se restringiu aos aspectos jurídicos.

No Relatório da Controladoria Geral do Município (fls. 1367 a 1374), datado de 31/08/2017, não constam apontamentos
relacionados com a não divisibilidade do objeto nem ao método adotado para a estimativa de valor dos itens licitados.
Consta, inclusive, que não foram observadas anormalidades relacionadas ao julgamento dos documentos de habilitação e
dos preços, sendo afirmado que os preços foram praticados dentro das médias das pesquisas de mercado. Portanto, não
foi observado pelos ilustres controladores as discrepâncias entre os preços estimados e os efetivamente licitados,
demonstrando graves falhas na fase do cálculo de estimativas de preços, que foram significativamente superiores ao
preço global estimado, conforme demonstrado na constatação de nº 523485.

Porém, o relatório aponta como não conformidade a não publicação do aviso da licitação em jornal de grande circulação,
em desacordo com os artigos 21, caput da Lei nº 8.666/93, e 4º da Lei nº 10.520/02.

Fonte da Evidência: - Fotocópias do Processo Administrativo do Registro de Preços - Pregão Presencial nº 023/2017 (anexadas fls. 1 a
27, relacionadas ao Termo de Referência, à Solicitação de Despesa e Justificativa, e ao Quadro de Estimativa de
Preço para Licitação);
- Fotocópias do Parecer Jurídico nº 1090/2017 (fls. 165 a 178) e do Relatório da Controladoria Geral do Município
(fls. 1367 a 1374), em anexo.

Conformidade: Não Conforme
Responsável(eis)
Nome CPF/CNPJ
ADEMILSON DAS NEVES SANTOS JUNIOR 036.915.255-71
CLAUDIA MACEDO DA SILVA ECA 565.736.855-04
ELIZANGELA SANTOS DE OLIVEIRA 813.858.115-87
 

Recomendação: Garantir a adoção das medidas necessárias à realização de aquisições pela Secretaria Municipal de Saúde de
Ilhéus/BA com estrita observância ao requerido em Lei 8.666/93 e legislação correlata, sempre objetivando a
economicidade.

Destinatários da Recomendação

Nome CPF/CNPJ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 08.663.203/0001-70
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS 13.672.597/0001-62
 

Grupo: Recursos Financeiros Constatação Nº: 523625
Subgrupo: Licitação
Item: Procedimento
Constatação: Não comprovação de adequado gerenciamento e controle das Atas de Registro de Preços e da requerida fiscalização

dos contratos oriundos do Registro de Preços - Pregão Presencial nº 023/2017.
Evidência: Durante os trabalhos de auditoria foram realizadas ações objetivando identificar a existência do requerido controle e

fiscalização dos contratos oriundos do Registro de Preços - Pregão Presencial nº 023/2017.

Verificou-se que a Secretária Municipal de Saúde, Gestora dos Contratos Administrativos, instituiu a Diretora da Divisão de
Administração, Sra. CLÁUDIA MACÊDO DA SILVA EÇA, como fiscal para os contratos da Secretaria de Saúde do
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Município de Ilhéus, conforme Portaria nº 142, de 15 de maio de 2017. Verificou-se, ainda, que consta nos extratos de
publicação dos contratos nº 072-S/2017 e 076-S/2017 a mencionada Diretora como Fiscal desses Contratos, celebrados
com base no Pregão Presencial nº 23/2017 (Registro de Preços). Contudo, em entrevista com a mencionada servidora,
não se verificou a realização de ações inerentes à fiscalização dos mencionados contratos.

Em 08/03/2018, tomou-se Termo de Declaração junto à Secretária Municipal de Saúde, em que se indagou sobre quais
ações desenvolvia como Gestora dos Contratos relacionados com o Registro de Preços - Pregão Presencial nº 23/2017.
Diante disso, declarou que atua na solicitação dos insumos a partir do pedido das áreas técnicas avaliando as
necessidades e viabilidade financeira junto com o Fundo Municipal de Saúde. Indagou-se, também, sobre se sabia
informar o percentual de quantidades e valores executados considerando o fixado nas Atas de Registro de Preços - Pregão
Presencial nº 23/2017 e os contratos celebrados, respondendo que não sabia ''[...] afirmar diante da especificidade e
quantidade das informações e que solicita informações nos diversos setores''. 

Não foram apresentadas informações sobre a execução das Atas de Registro de Preços, bem como referentes ao controle
e à atualização dos preços registrados e outras informações que comprovem o adequado gerenciamento das Atas de
Registro de Preços, o que contraria o § 5º ''O sistema de controle originado no quadro geral de preços, quando possível,
deverá ser informatizado.'' do artigo 15 da Lei nº 8.666/93 e o Inciso VII do artigo 2º do Decreto Municipal nº 092, de
03/07/2017. Não se comprovou, também, a realização de fiscalização dos contratos celebrados, estando em desacordo
com o art. 67 da Lei nº 8666/93, que prevê: ''A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um
representante da Administração especialmente designado[...]''.

Portanto, a SMS de Ilhéus/BA, como órgão gerenciador do Registro de Preços, conforme o Decreto Municipal nº 092/2017,
deveria agir no sentido de gerenciar as Atas de Registro de Preço, inclusive realizando pesquisa de mercado para saber se
os preços registrados nas Atas de fato resultam em economicidade ou apontam no sentido da necessária redução de
preços. Essa situação está prevista no tópico 4. REVISÃO E CANCELAMENTO de cada Ata celebrada.

Fonte da Evidência: - Fotocópias dos Contratos dos nº 072-S/2017 e 076-S/2017 (anexada) relacionados com o Processo
Administrativo do Registro de Preços - Pregão Presencial nº 029/2017;
- Entrevista com a Diretora da Divisão de Administração;
- Termo de Declaração tomado junto à Secretária Municipal de Saúde, datado de 08/03/2018 (anexado);
- Fotocópia de publicação realizada no Diário Oficial do Município, de 19/10/2017, que indica a responsável pela
fiscalização da execução dos contratos, nos termos do artigo 67 e 73 ambos da Lei 8.666/93 (em anexo);
- Fotocópias das duas Atas de Registro de Preço (em anexo).

Conformidade: Não Conforme
Responsável(eis)
Nome CPF/CNPJ
CLAUDIA MACEDO DA SILVA ECA 565.736.855-04
ELIZANGELA SANTOS DE OLIVEIRA 813.858.115-87
 
Recomendação: Garantir a adoção das requeridas ações de gerenciamento, controle e fiscalização das Atas e Contratos oriundos de

Registro de Preços, em atendimento ao previsto em dispositivos da Lei 8.666/93 e legislação correlata.
Destinatários da Recomendação

Nome CPF/CNPJ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS 13.672.597/0001-62
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 08.663.203/0001-70
 

Grupo: Recursos Financeiros Constatação Nº: 524072
Subgrupo: Licitação
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Item: Procedimento
Constatação: Pregoeiro regularmente designado para o Pregão Presencial nº 023/2017 não adotou medidas no sentido de verificar

se a consecução do certame resultaria na contratação mais vantajosa para a Secretaria Municipal de Saúde.
Evidência: A Portaria Municipal nº 144, de 16/05/2017, assinada pela Secretária de Saúde e pelo Secretário de Administração, com

base no Decreto Municipal s/n, de 11/05/2017, designou o Pregoeiro e a equipe de apoio para atuarem em licitações na
modalidade de pregão no âmbito da SMS.

Como Pregoeiro titular foi nomeado o Sr. ADEMILSON NEVES JÚNIOR, e como Pregoeiro substituto, o Sr. AGDO DE
OLIVEIRA DA SILVA JÚNIOR, sendo nomeado como apoio, o Sr. UZIEL PIRES SANTOS.

De acordo com a Ata de Sessão Pública do PP nº 023/2017 (fls. , participaram da sessão o Pregoeiro Presidente, Sr.
ADEMILSON DAS NEVES SANTOS JÚNIOR, e como equipe de apoio o Sr. AGDO DE OLIVEIRA DA SILVA JÚNIOR e o
Sr. UZIEL PIRES SANTOS. Os trabalhos foram auxiliados pela Sra. LORRANE TAINÁ BENEVIDES, intitulada Chefe de
Setor de Apoio à Licitação.

A Lei Federal nº 10.520/2002, que instituiu, nos termos do art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, modalidade de
licitação denominada pregão e dá outras providências, prescreve no artigo 3º, Inciso IV, que ''a autoridade competente
designará, dentre os servidores do órgão ou entidade promotora da licitação, o pregoeiro e respectiva equipe de apoio,
cuja atribuição inclui, dentre outras, o recebimento das propostas e lances, a análise de sua aceitabilidade e sua
classificação, bem como a habilitação e a adjudicação do objeto do certame ao licitante vencedor.'' Por sua vez, o Decreto
Federal 3.555, de 08/08/2000, aprovou o Regulamento para a modalidade de licitação denominada pregão, para aquisição
de bens e serviços comuns e prevê nos Incisos de I a IX, do artigo 9º, as atribuições do Pregoeiro, que não se esgotam com
esses incisos pois o caput prevê ''Art. 9º As atribuições do pregoeiro incluem''.

No âmbito Municipal, o Decreto nº 28, de 15/03/2012, que regulamentou, no âmbito do Município de Ilhéus/BA, a utilização
da modalidade de licitação denominada pregão presencial, quando a escolha não for a eletrônica, para aquisição de bens
e serviços comuns, e dá outras providências, e apontou as atribuições do Pregoeiro no artigo 9º:
I - a análise e julgamento de impugnações ao edital do pregão;
II - a condução da sessão do pregão;
III - o recebimento das propostas de preços conforme edital ou aviso específico e da documentação de habilitação;
IV - a recepção, a abertura das propostas de preços, o seu exame e classificação, bem como a condução dos
procedimentos relativos à indicação de quais os licitantes que poderão oferecer novos lances e definir propostas de menor
preço;
V - a abertura e análise da documentação do vencedor;
VI - organizar a documentação do processo licitatório respectivo, com todos os atos essenciais do pregão, com vista à
aferição de sua regularidade pelos agentes de controle;
VII - o processamento dos recursos interpostos e encaminhamento à decisão pela autoridade superior competente;
VIII - o encaminhamento do processo devidamente instruído, após a classificação, à autoridade superior, visando a
adjudicação do objeto ao vencedor, a homologação e a contratação; e 
IX - a prática dos demais atos pertinentes ao procedimento.

Maior destaque é dado às atribuições do Pregoeiro na Fase Externa. Porém, conforme Incisos VI, VIII e IX do artigo 9º do
Decreto Municipal nº 28/2012, a sua atuação não se limita a essa fase, alcançando a Fase Interna também, o que ocorreu,
de fato, com a solicitação de Parecer Jurídico pelo Pregoeiro, em que afirma na folha 157 que ''[...] a opção pela adoção do
critério de julgamento de menor preço por lote teria como escopo assegurar à Administração a obtenção de vantagem
decorrentes da economia de escala, segundo a qual há barateamento dos custos em razão do aumento de quantitativo de
produtos negociados.'' 

Portanto, o Pregoeiro, diante das irregularidades apontadas neste tópico, poderia ter agido para suspender, até saná-las e,
indicar a revogação do processo do PP em andamento, caso persistissem. Porém, decidiu pela continuidade do processo
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como regular.
Fonte da Evidência: - Processo do Registro de Preços - Pregão Presencial nº 23/2009;

- Fotocópias da Portaria nº 144, de 16 de maio de 2017 (fls. 96 e 97), da solicitação de Parecer Jurídico (fl. 157) e da
Ata da Sessão realizada em 20/07/2017 (fls. 1189 a 1200), anexadas.

Conformidade: Não Conforme
Responsável(eis)
Nome CPF/CNPJ
ADEMILSON DAS NEVES SANTOS JUNIOR 036.915.255-71
ELIZANGELA SANTOS DE OLIVEIRA 813.858.115-87
 
Recomendação: Cumprir com o estabelecido na legislação em vigor quando da realização de Pregões no âmbito da Secretaria Municipal

de Saúde de Ilhéus/BA, como a Lei Federal nº 10.520/2002, o Decreto Federal nº 3.555/200 e o Decreto Municipal nº
28/2012.

Destinatários da Recomendação

Nome CPF/CNPJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS 13.672.597/0001-62
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 08.663.203/0001-70
 

Tópico: DO REGISTRO DE PREÇO - PP Nº 029/2017

Grupo: Recursos Financeiros Constatação Nº: 520520
Subgrupo: Licitação
Item: Procedimento
Constatação: Não comprovação de ampla pesquisa de mercado e da adequada formação de lotes para a aquisição de

medicamentos e insumos no Registro de Preços - Pregão Presencial nº 029/2017.
Evidência: Em 02/08/2017 foi solicitada pela Diretoria Administrativa da SMS a aquisição eventual de medicamentos e insumos para

atender à Farmácia Básica e o SAMU no Município. No Termo de Referência, datado de 02/08/2017, assinado pela Chefe
de Assistência Farmacêutica Municipal, Sra. GIULIA G. P. COELHO, constam dez tópicos (fls. 03 a 16). No tópico do 3.
Quantitativo e Descrição consta a previsão de realização de Pregão Presencial - Registro de Preços para a aquisição dez
lotes de medicamentos e insumos. Contudo, não se verificou os critérios adotados para a definição dos lotes. 

Em Termo de Declaração, a Chefe da Assistência Farmacêutica declarou que os lotes foram definidos considerando a
forma farmacêutica (se é líquido, se é sólido, se é creme, se é medicamento controlado, injetáveis, anticoncepcionais).
Não se identificou a adoção de outros critérios para a formação dos lotes.
Indagada se a divisão adotada para os 10 lotes seria a mais vantajosa, a declarante informou ''[...] que a realização de
licitação por item seria mais oportuna para a concorrência. Porém, mencionou que diante da demanda por medicamento o
prazo de aquisição deveria ser reduzido''. 

Indagou-se, ainda, sobre a forma adotada para o cálculo dos Preços de Referência utilizados na fundamentação para a
realização do Registro de Preços. Nesse sentido, a Chefe a Assistência Farmacêutica ''Declarou que calculou apenas a
quantidade de medicamentos e sugeriu a utilização do Banco de Preços para Medicamentos fornecido pelo Ministério da
Saúde''.

No ''QUADRO DE ESTIMATIVA DE PREÇO'' (fl. 17), referente aos lotes 1 a 8, verificou-se que a SMS de Ilhéus apurou o
valor de referência global mediante quatro orçamentos das empresas 01 - M A DE SOUZA VALÉRIO (CNPJ
05.368.007/0001-84), no total global de R$ 10.563.860,80; 02 - OKEY MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
(CNPJ 11.311.773/0001-05), no total global de R$ 9.786.271,00; 03 - TOME ROSA DOS SANTOS - ME (CNPJ
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42.035.865/0001-33), no total global de R$ 9.355.618,80; e 04 - JFB DIST. DE PROD. FARMACÊUTICOS (CNPJ
14.683.163/0001-20), no total global de R$ 6.717.799,90. Considerando esses valores, a SMS calculou a Média Global de
R$ 9.105.887,63, que foi adotada como estimativa de preço para os oito primeiros lotes do Pregão Presencial. 

Já no ''QUADRO DE ESTIMATIVA DE PREÇO'' (fl. 18), referente aos lotes 9 e 10, verificou-se que a SMS apurou o valor de
referência global mediante três orçamentos das empresas 01 - M A DE SOUZA VALÉRIO (CNPJ 05.368.007/0001-84), no
valor global de R$ 1.596.914,00; 02 - JFB DIST. DE PROD. FARMACÊUTICOS (CNPJ 14.683.163/0001-20), no valor
global de R$ 1.020.596,00; e 03 - A. VIVAS COML. DE E. DE ELTROMED. E MEDICAMENTOS LTDA. (CNPJ
14.706.667/0001-19), no valor global de R$ 1.179.577,00. Com base nesses valores, a SMS encontrou a Média Global de
R$ 1.265.695,67, que foi adotada como estimativa de preço para os dois últimos lotes do Pregão Presencial. 

Não constam cálculos dos lotes considerando os itens de cada lote para a posterior definição do preço de referência por
lote, embora conste no Mapa de Lance a estimativa por lote (fls. 1268 e 1269). Não se verificou, ainda, a realização de
estudos que comprovassem vantagens da realização do certame por menor preço global ao invés de itens nem a
realização de ampla pesquisa de mercado.

No Acórdão do TCU 2977/2012 - Plenário consta: no Registro de Preços ''[...] é preciso demonstrar as razões técnicas,
logísticas, econômicas ou de outra natureza que tornam necessário promover o agrupamento como medida tendente a
propiciar contratações mais vantajosas, comparativamente à adjudicação por item. É preciso demonstrar que não há
incoerência entre adjudicar pelo menor preço global por grupo e promover aquisições por itens, em sistema de registro de
preços. A Administração não irá adquirir grupos, mas itens.''

Portanto, essa situação resulta em descumprimento do estabelecido no art. 3º e no §1º, do artigo 15 da Lei 8.666/1993.
Fonte da Evidência: - Fotocópias do Processo Administrativo do Registro de Preços - Pregão Presencial nº 029/2017 (fls. 01 a 18) e da

Ata de Sessão e Mapa de Lances (fls. 1260 a 1269); e 
- Termo de Declaração junto à Chefe de Assistência Farmacêutica Municipal, datado de 08/03/2018.

Conformidade: Não Conforme
Responsável(eis)
Nome CPF/CNPJ
ELIZANGELA SANTOS DE OLIVEIRA 813.858.115-87
GIUGLIA GARCIA PINTO COELHO 034.973.115-29
 
Recomendação: Cumprir o estabelecido na Lei 8.666/93 em relação à realização de registro de preços, sempre objetivando a

contratação da proposta mais vantajosa para a Administração.
Destinatários da Recomendação

Nome CPF/CNPJ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 08.663.203/0001-70
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS 13.672.597/0001-62
 

Grupo: Recursos Financeiros Constatação Nº: 521207
Subgrupo: Licitação
Item: Procedimento
Constatação: Não comprovação técnica de que a deflagração do Registro de Preços - Pregão Presencial 029/2017 por meio de lotes

resultaria em economicidade para a Secretaria Municipal de Saúde de Ilhéus/BA.
Evidência: Na folha nº 142 do Processo Administrativo nº 10922/2017 - Pregão Presencial - Registro de Preços para a aquisição de

medicamentos e insumos, consta solicitação de análise da minuta de edital e anexos. No mencionado documento, datado
de 12/09/2017, assinado pelo pregoeiro, Sr. ADEMILSON DAS NEVES S. JÚNIOR, consta ''Por oportuno, esclarecemos
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que a adoção de critério de julgamento de menor preço por lote tem por escopo assegurar à Administração a obtenção de
vantagens decorrentes da economia de escala, segundo a qual há barateamento dos custos em razão do aumento do
quantitativo de produtos negociados''. 

Aponta, também, a Súmula 247 do Tribunal de Contas da União, que assevera: ''É obrigatória a admissão da adjudicação
por item e não por preço global, nos editais das licitações para a contratação de obras, serviços, compras e alienações,
cujo objeto seja divisível, desde que não haja prejuízo para o conjunto ou complexo ou perda de economia de escala, tendo
em vista o objetivo de propiciar a ampla participação de licitantes que, embora não dispondo de capacidade para a
execução, fornecimento ou aquisição da totalidade do objeto, possam fazê-lo com relação a itens ou unidades autônomas,
devendo as exigências de habilitação adequar-se a essa divisibilidade''. 

Menciona, ainda, que ''[...] é inegável que a fragmentação do objeto licitado em lotes de valor individual pouco atrativo [...]
tende a reduzir o interesse de possíveis fornecedores'' e que ''[...] a divisão dos lotes teve com base a Classificação
Anatômica Terapêutica Química da Relação Nacional de Medicamentos''.

Porém, não se verificou na análise dos documentos a comprovação objetiva de que o critério de julgamento mediante o
menor preço por lote seria mais vantajoso do que a aquisição por item, o que é requerido, inclusive, na Súmula indicada
pelo pregoeiro, se quer foi calculada a estimativa de preço de cada lote com base nos orçamentos obtidos na pesquisa
realizada.

Numa perspectiva econômica a expectativa é de ganho de escala quando se realiza grandes aquisições. Porém, para isso
deve-se realizar estudo objetivo para verificar se essa premissa é válida para o caso concreto. Por outro lado, a
apresentação de lotes com a previsão valores elevados, como o Lote 1, que foi vencido pela empresa OKEY MED DIST.
DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA. (pelo valor de R$ 3.000.000,00) limita a
participação de fornecedores de pequeno porte, restringindo a concorrência e aponta para indícios de descumprimento do
previsto no artigo 5º-A da Lei nº 8.666/93 que determina que ''As normas de licitações e contratos devem privilegiar o
tratamento diferenciado e favorecido às microempresas e empresas de pequeno porte na forma da lei''. Essa empresa
também venceu o Lote 3 (pelo valor de R$ 659.000,00).

No que se refere à divisão dos lotes com base a Classificação Anatômica Terapêutica Química da Relação Nacional de
Medicamentos, que trata da forma de apresentação do medicamento (se comprimido, se cápsula, se injetável, se creme
etc.), a formação de lotes não garantiu aumento da concorrência. Por exemplo, no Lote 9, que contém o medicamento
controlado DIAZEPAM 5mg (forma de apresentação ampola), apenas três fornecedores apresentaram lance
(COMPRATES COMERCIAL, GGC DISTRIBUIDORA e CS MED) ao passo que para o Lote 10 seis fornecedores
apresentaram proposta (MEDSIL, FABMED DISTRIBUIDORA, JFB DISTRIBUIDORA, COMPRATES COMERCIAL,
GGC DISTRIBUIDORA e CS MED). Como se pode observar, os três fornecedores que apresentaram proposta para o Lote
9 também apresentaram para o Lote 10. Portanto, no mínimo, a formação de lotes não resultou em aumento da
concorrência para ambos os lotes, podendo ter sido vantajosa para os fornecedores e não para a SMS de Ilhéus/BA.

Portanto, essa prática aponta para inobservância ao previsto no art. 3º e no inciso IV do artigo 15 da Lei nº 8.666/93, que
defende a adoção de medidas administrativas sempre em busca da economicidade.

Fonte da Evidência: - Fotocópias da folha 142 e da Ata da Sessão Pública (fls. 1260 a 1269), anexadas.
Conformidade: Não Conforme
Responsável(eis)
Nome CPF/CNPJ
ADEMILSON DAS NEVES SANTOS JUNIOR 036.915.255-71
ELIZANGELA SANTOS DE OLIVEIRA 813.858.115-87
 
Recomendação: Garantir a adoção das medidas necessárias à realização de aquisições pela Secretaria Municipal de Saúde de

Ilhéus/BA com estrita observância ao requerido em Lei 8.666/93 e legislação correlata, sempre objetivando a
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economicidade.
Destinatários da Recomendação

Nome CPF/CNPJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS 13.672.597/0001-62
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 08.663.203/0001-70
 

Grupo: Recursos Financeiros Constatação Nº: 521208
Subgrupo: Licitação
Item: Procedimento
Constatação: Não restou caracterizada a vantagem da não divisibilidade do objeto nem a adequada adoção das medidas

necessárias ao cálculo dos valores de referência dos lotes licitados por meio do Registro de Preços - Pregão
Presencial nº 029/2017.

Evidência: O Parecer nº 1482/2017 (fls. 144 a 157), de 04/10/2017, do Procurador do Município, reforça a constatação de que o objeto
licitado é de natureza divisível.

Para o Procurador, o objeto licitado é de natureza divisível e a contratação conjunta só deverá ser realizada se comprovada
inviabilidade técnica ou econômica do parcelamento, o que não se verificou na análise pela equipe de auditoria. A seguir
trechos do relatado pelo Procurador Municipal:

''14. Diante dessas considerações, forçoso concluir que, em sendo divisível o objeto, como nos parece ser o caso, a
contratação conjunta somente restará autorizada se a Administração demonstrar que a mesma tem por fundamento a
inviabilidade técnica ou econômica do parcelamento, pois, caso contrário, deverá proceder-se à divisão do objeto.''

''15. Atentando ao caso em tela, observa-se que o órgão assessorado atestou à fl. 142. que a reunião do processo em lotes
teria por escopo assegurar à administração a obtenção de vantagem decorrente da economia de escala. Ademais, aduziu
que a fragmentação do objeto licitado em lotes de valor individual pouco atrativo, como ocorreria no caso em tela, tenderia
a reduzir o interesse de possíveis fornecedores''.

Em relação ao Termo de Referência consta que o entendimento de que ''[...] deverá conter as informações e os elementos
técnicos necessários para assegurar a viabilidade da contratação, sobretudo em relação à avaliação do custo,
considerando os preços praticados no mercado, a definição dos métodos, a estratégia e suprimento, e o prazo da
execução do contrato''. Porém, na análise realizada pela auditoria não se verificou a adoção de medidas no sentido de
compor os preços estimativos de cada lote a partir de preços unitários oriundos de ampla pesquisa de mercado.

No quesito pesquisa de mercado, o Procurador cita:

''34. Insta destacar que as diligências concernentes à pesquisa de preços não se resumem à simples anexação de
orçamentos das empresas nos autos, cabendo ao responsável a análise detida de cada proposta, não apenas sob seu
aspecto formal identificação da empresa, idoneidade, compatibilidade da sua finalidade social com o objeto da licitação.
etc.), como do seu teor. É de bom alvitre ao órgão para a importância da congruência entre os preços das propostas,
considerando que eventuais valores desarrazoados ou evidentemente inexequíveis podem distorcer os resultados das
pesquisais efetuadas, de maneira que cumprirá ao órgão o discernimento sobre os orçamentos efetivamente aptos a
comporem a planilha de preços, podendo até serem excluídos aqueles demasiadamente discrepantes dos demais''.
Orienta, ainda, que sejam realizadas consultas de preços no ''Subsistema de Preços Praticados - SISPP'' bem como
realizada consulta para verificar a existência de Atas de Registro de Preços cadastradas em sistemas eletrônicos. 

Diante disso, a equipe de auditoria não identificou, na realização do cálculo dos preços de referência, a adoção das
orientações registradas no Parecer, que se restringiu aos aspectos jurídicos.
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No Relatório da Controladoria Geral do Município (fls. 1302 a 1310), datado de 03/11/2017, não constam apontamentos
relacionados com a não divisibilidade do objeto nem ao método adotado para a estimativa de valor dos itens licitados.
Consta, inclusive, atendimento ao quesito pesquisa de preços dentro das médias de mercado, demonstrando que não
foram observadas as graves falhas na fase do cálculo de estimativas de preços, que foram significativamente superiores
ao preço global estimado.

O relatório aponta não conformidades, como a ausência de publicação de recurso interposto pela empresa HELEXISTAR
INDÚSTRIA FARMACÊUTICA S/A e falta de ratificação pela autoridade superior da decisão pelo pregoeiro de negar o
recurso; e a ausência do Termo de Homologação, da Ata de Registro de preço e dos comprovantes de publicação do
extrato, em desacordo com dispositivos da Lei 8.666/93, como o artigo 3º e o §1º, Inciso I, artigo 109.

Fonte da Evidência: - Fotocópias do Parecer Jurídico nº 1482/2017 (fls. 144 a 157) e do Relatório da Controladoria Geral do Município
(fls. 1302 a 1310), em anexo.

Conformidade: Não Conforme
Responsável(eis)
Nome CPF/CNPJ
ADEMILSON DAS NEVES SANTOS JUNIOR 036.915.255-71
ELIZANGELA SANTOS DE OLIVEIRA 813.858.115-87
 
Recomendação: Garantir a adoção das medidas necessárias à realização de aquisições pela Secretaria Municipal de Saúde de

Ilhéus/BA com estrita observância ao requerido em Lei 8.666/93 e legislação correlata, sempre objetivando a
economicidade.

Destinatários da Recomendação

Nome CPF/CNPJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS 13.672.597/0001-62
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 08.663.203/0001-70
 

Grupo: Recursos Financeiros Constatação Nº: 521379
Subgrupo: Licitação
Item: Procedimento
Constatação: Não conformidades entre as estimativas de preços da licitação Registro de Preços - Pregão Presencial nº 29/2017 e os

preços finais licitados.
Evidência: O resultado do Registro de Preços - Pregão Presencial nº 29/2017, datado de 20/10/2017 e assinado pelo Pregoeiro do

certame, apresenta os vencedores dos dez lotes. 

A licitação foi Adjudicada e Homologada pela Secretária Municipal de Saúde, em 06/11/2017.

Considerando a análise e o julgamento das propostas de preço e documentos de habilitação, o pregoeiro declarou
vencedoras e adjudicatárias as empresas (fl. 1297): 
- OKEY MED DIST. DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA (venceu o Lote 1 no valor de R$
3.000.000,00 e Lote 03 no valor de R$ 659.000,00; 
- GGC DIST. DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME (venceu o Lote 02 no valor de R$ 125.000,00 e o Lote 07
no valor de R$ 13.800,00);
- CS MED PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS EIRELI (venceu o lote 04 no valor de R$ 948.999,45,
embora conste na Ata de Registro de Preço nº 007 o valor de R$ 948.900,00 e, na Ata da Sessão Pública, o valor de R$
949.000,00; 
- JFB DIST. DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA (venceu o Lote 05 no valor
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de R$ 748.525,00);
- FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA. (venceu o Lote 06 no valor de R$ R$ 530.000,00);
- M&A SUPRA COMERCIAL LTDA. (venceu o Lote 08 no valor de R$ 664.900,00);
- COMPRATES COMERCIAL FARMACÊUTICA E HOSPITALAR LTDA. (venceu o Lote 09 no valor de R$ R$ 118.834,00);
e
- MEDISIL COMERCIAL FARMACÊUTICA E HOSPITALAR LTDA. (venceu o Lote 10 no valor de R$ 696.000,00).

Portanto, oito fornecedores participaram do certame. Porém, a concorrência na disputa de lances ocorreu da seguinte
forma: 
- no Lote 01: quatro empresas apresentaram propostas;
- no Lote 02: três empresas apresentaram propostas;
- no Lote 03: sete empresas apresentaram propostas;
- no Lote 04: três empresas apresentaram propostas;
- no Lote 05: duas empresas apresentaram propostas;
- no Lote 06: sete empresas apresentaram propostas; 
- no Lote 07: quatro empresas apresentaram propostas;
- no Lote 08: seis empresas apresentaram propostas;
- no Lote 09: três empresas apresentaram propostas;
- no Lote 10: cinco empresas apresentaram propostas.

Considerando o cálculo do preço global estimativo para o pregão em análise, que inclusive representa diferença entre a
estimativa de preço global da licitação (R$ 10.366.333,29) e a estimativa apontada no Mapa de Lance (R$ 10.391.993,80),
conforme demonstrada no QUADRO VII - DA VARIAÇÃO ENTRE OS VALORES ESTIMADOS E OS LICITADOS., o
percentual de variação entre o preço global estimado no Mapa de Lance (R$ 10.391.993,80) e o preço final licitado (R$
7.505.059,00) foi de 38,47%, o que aponta para graves deficiências ocorridas no planejamento de licitação. 

Nessa perspectiva, quando a SMS de Ilhéus/BA apresentou estimativas de preços bem superiores ao licitado (38,47%), no
geral, pressionou os preços dos medicamentos para cima prejudicando a seleção de contratação da proposta mais
vantajosa para a municipalidade. 

Considerando-se a análise por Lotes, verificou-se variações relevantes entre os preços estimados no Mapa de Lance e os
preços licitados/registrados nos Lotes nº 1 (35,74%), nº 3 (71,24%), nº 6 (49,96%), nº 8 (66,60%) e nº 10 (62,99%),
conforme se pode verificar no QUADRO VII - DA VARIAÇÃO ENTRE OS VALORES ESTIMADOS E OS LICITADOS.

Portanto, não se pode alegar que a SMS de Ilhéus/BA foi eficiente na realização do certamente, pois os indícios são de
estimativas de preços superdimensionadas, pois a SMS de Ilhéus/BA limitou-se à fixação de previsão de preços
considerando apenas quatro orçamentos, não consultando, inclusive, preços de mercado existente em grandes bases de
dados, como o Banco de Preços em Saúde do Ministério da Saúde.

Sendo assim, restou demonstrado não conformidades graves na elaboração do preço global estimado para a licitação, o
que compromete, principalmente, a necessária análise quanto à exequibilidade das propostas apresentadas. 

Essa situação resulta em inobservância ao previsto nos artigos 3º e 43, inciso IV da Lei nº 8.666/93.
Fonte da Evidência: Fotocópias do Processo Administrativo do Registro de Preços - Pregão Presencial nº 029/2017 (fls. 01 a 18), em

anexo; do resultado da licitação (fl. 1297), em anexo; da Ata da Sessão Pública e do Mapa de Lance, datados de
09/10/2017 (fls. 1260 a 1269), em anexo; e QUADRO VII - DA VARIAÇÃO ENTRE OS VALORES ESTIMADOS E
OS LICITADOS.

Conformidade: Não Conforme
Responsável(eis)
Nome CPF/CNPJ
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ADEMILSON DAS NEVES SANTOS JUNIOR 036.915.255-71
ELIZANGELA SANTOS DE OLIVEIRA 813.858.115-87
 
Recomendação: Garantir a adoção das medidas necessárias à realização de aquisições pela Secretaria Municipal de Saúde de

Ilhéus/BA com estrita observância ao requerido em Lei 8.666/93 e legislação correlata, sempre objetivando a
economicidade.

Destinatários da Recomendação

Nome CPF/CNPJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS 13.672.597/0001-62
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 08.663.203/0001-70
 

Grupo: Recursos Financeiros Constatação Nº: 521447
Subgrupo: Licitação
Item: Procedimento
Constatação: Variações elevadas entre os orçamentos apresentados pelas empresas OKEY DISTRIBUIDORA (CNPJ

11.311.773/0001-05) e JFB Distribuidora (CNPJ 14.683.163/0001-20) utilizados na cotação de preços de mercado e
as propostas de preços apresentadas na data da realização da licitação Pregão Presencial nº 029/2017.

Evidência: Tendo em vista as não conformidades relacionadas à elaboração dos preços estimados, realizou-se análise para verificar
se as empresas que apresentaram orçamentos na fase de cálculos das estimativas mantiveram suas propostas alinhadas
com os orçamentos apresentados.

Identificou-se que as empresas OKEY DISTRIBUIDORA (CNPJ 11.311.773/0001-05) e JFB Distribuidora (CNPJ
14.683.163/0001-20), que participaram do certame licitatório e da disputa de lances também apresentaram orçamentos na
fase de cotação de preços de mercado. 

Na oportunidade verificou-se o seguinte:
- a empresa OKEY DISTRIBUIDORA apresentou cotação no orçamento para os oito primeiros lotes da licitação, sendo
que na fase da licitação apresentou proposta para sete lotes, não apresentando cotação para o Lote 5, que foi vencido pela
empresa JFB DISTRIBUIDORA;
- em relação ao Lote 5, identificou-se que na fase de orçamento a empresa OKEY precificou pelo valor de R$ 771.979,00,
ao passo que a empresa JFB precificou por valor bem menor (R$ 619.314,00). Porém, na fase da apresentação da
proposta, verificou-se a desistência do Lote 5 pela empresa OKEY e a apresentação de proposta vencedora pela empresa
JFB , no valor de R$ 836.974,00, superior em 35,15% ao orçamento apresentado pela própria empresa. Registra-se,
ainda, que não houve disputa de preços entre as duas únicas empresas que concorreram ao Lote 5 (JFB e COMPRATES).
Em tese, esperava-se que a empresa OKEY apresentasse cotação para os oito lotes, considerando o orçamento
inicialmente apresentado;
- a empresa JFB apresentou cotação no orçamento solicitado pela SMS para os dez lotes da licitação, sendo que na fase
da licitação apresentou proposta para apenas seis lotes. Portanto, não participou dos Lotes nº 1 - que foi vencido pela
empresa OKEY, nº 2, nº 7 e nº 9, sendo que venceu apenas o Lote nº 5, cujo a empresa OKEY não apresentou proposta de
preços na licitação. Em tese, esperava-se que a empresa JFB apresentasse cotação para os dez lotes, considerando o
orçamento inicialmente apresentado, inclusive para os Lotes nº 1 e nº 2;
- em relação aos Lotes nº 1 e nº 2, identificou-se que na fase de orçamento a empresa JFB precificou os lotes no valor de R$
2.949.480,00 (Lote 1) e no valor de R$ 39.725,00 (Lote 2). Por sua vez, a empresa OKEY precificou o Lote nº 1 pelo por
valor R$ 4.421.840,00 e Lote nº 2 pelo valor de R$ 142.530,00, portanto com valores superiores aos apresentados na fase
de orçamentação pela empresa JFB. Porém, na fase da apresentação da proposta, verificou-se a desistência na
participação dos dois lotes pela empresa JFB, que apresentou menor orçamentos para ambos. Com a desistência dessa
empresa da disputa dos lotes, que indicava poder disputar considerando que enviou orçamento para cálculos estimativos
pela SMS de Ilhéus/BA, sagrou-se vencedora do Lote 1 a empresa OKEY, que após disputa de lances, teve registro de
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preço final para o lote no valor de R$ 3.000.000,00, uma redução de 32,15% em relação ao preço apresentado em
orçamento pela empresa OKEY (R$ 4.421.840,00). Porém, esse valor foi superior aos R$ 2.949.480,00 apresentados em
orçamento pela empresa JFB;
- Na análise do QUADRO V - DO CÁLCULO DA VARIAÇÃO DE PREÇOS ENTRE OS ORÇAMENTOS E AS
PROPOSTAS DE PREÇOS DAS EMPRESAS OKEY DISTRIBUIDORA E JFB DISTRIBUIDORA verificou-se, além das
informações acima apresentadas, que a empresa OKEY apresentou propostas de preços com tendência significativa de
redução dos valores em relação ao orçamento encaminhado para a SMS de Ilhéus na fase de estimação de preços, ao
passos que a empresa JFB apresentou propostas de preços com tendência significativa de aumento em relação ao
orçamento incialmente apresentado à SMS de Ilhéus/BA. 

Essa situação demonstra que a SMS de Ilhéus/BA não adotou estratégia adequada para o cálculo da estimativa de preços
de mercado de forma ampla com indícios de vantagem concorrenciais para os fornecedores, em desacordo com artigo 3º e
§1º do artigo 15 da Lei 8.666/93.

Fonte da Evidência: - Fotocópias do Orçamento apresentado pela JFB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS (fls. 23
a 36), datado de 08/09/2017 e do orçamento apresentado pela OKEY DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA. (fls. 64 a 74), datado de 11/08/2017; 
- Fotocópias das Propostas de preços apresentadas pelas respectivas empresas em 19/10/2019, conforme Ata da
Sessão Pública do PP nº 029/2017 e Mapa de Lances (fls. 1260 a 1269); e 
- QUADRO V - DO CÁLCULO DA VARIAÇÃO DE PREÇOS ENTRE OS ORÇAMENTOS E AS PROPOSTAS DE
PREÇOS DAS EMPRESAS OKEY DISTRIBUIDORA E JFB DISTRIBUIDORA.

Conformidade: Não Conforme
Responsável(eis)
Nome CPF/CNPJ
ADEMILSON DAS NEVES SANTOS JUNIOR 036.915.255-71
ELIZANGELA SANTOS DE OLIVEIRA 813.858.115-87
 
Recomendação: Garantir a adoção das medidas necessárias à realização de aquisições pela Secretaria Municipal de Saúde de

Ilhéus/BA com estrita observância ao requerido em Lei 8.666/93 e legislação correlata, sempre objetivando a
economicidade.

Destinatários da Recomendação

Nome CPF/CNPJ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 08.663.203/0001-70
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS 13.672.597/0001-62
 

Grupo: Recursos Financeiros Constatação Nº: 522485
Subgrupo: Licitação
Item: Procedimento
Constatação: Indícios de sobrepreço em aquisições de medicamentos da empresa OKEY MED DISTRIBUIDORA DE

MEDICAMENTOS (CNPJ 11.311.773/0001-05), realizadas com base no Registro de Preços - Pregão Presencial nº
029/2017.

Evidência: Diante de não conformidades apontadas em constatações deste relatório, referentes à estimativa de preços de referência
para os lotes e a não divisibilidade do objeto, contatou-se que em 2017 a SMS de Ilhéus/BA adquiriu, com base no Pregão
Presencial nº 029/2017, medicamentos no valor de R$ 315.632,98, conforme as notas fiscais nº 15303 (R$ 34.606,98), nº
15304 (R$ 259.606,00), nº 15622 (R$ 20.532,00) e nº 15663 (R$ 888,00), que resultaram no total de 76 registros nas
quatro notas fiscais, apresentados no QUADRO VI - DOS MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS DA OKEY DISTRIBUIDORA
COM BASE NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2017 (PROC. 10922/2017). 
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Com isso, 15 (19,74%) itens foram selecionados de forma aleatória para a comparação de preços considerando os quatro
orçamentos obtidos para a elaboração dos preços de referência e os preços ponderados obtidos com base no Banco de
Preços em Saúde (BPS) do Ministério da Saúde (http://bps.saude.gov.br/login.jsf), resultando na amostra de R$ 89.833,50
(28,46%) das aquisições executadas em 2017 da OKEY DISTRUBUIDORA, conforme demonstrado no QUADRO VIII -
DOS INDÍCIOS DE SOBREPREÇO EM AQUISIÇÕES REALIZADAS DA OKEY DISTRIBUIDORA COM BASE NO
REGISTRO DE PREÇOS - PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2017 - PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10922/2017.

Para o cálculo do preço médio ponderado com base no BPS, após a extração dos dados relacionados com as aquisições
no período de 01/01/2017 (início do exercício) a 06/11/2017 (data das Ata de Registros de Preços) foram excluídos 5% das
aquisições registradas no BPS com menores preços e 5% das aquisições registradas no BPS com maiores preços. A
justificativa para isso foi evitar a inclusão de valores muitos baixos no cálculo das médias, que podem ser advindos de
grandes aquisições, ou de valores muito altos advindos de possíveis erros na declaração das informações e até de
pequenas aquisições. Por exemplo: ao invés de informar o preço do comprimido foi informado o preço de aquisição da
caixa. Portanto, 5% dos valores extremos foram excluídos, o que contribui para o cálculo mais uniforme da média. 

A título de identificação de indícios de sobrepreço nas aquisições realizadas pela SMS/Fundo Municipal de Saúde de
Ilhéus/BA com base no Registro de Preços - Pregão Presencial nº 029/2017, realizou-se os cálculos das diferenças pagas
a maior considerando os Orçamentos apresentados pelas quatro empresas e os preços calculados com base no Banco de
Preços em Saúde (BPS). Nesse sentido, calculou-se considerando-se a diferença paga a maior tendo como base o menor
dos preços apresentados nos quatros orçamentos, que foram utilizados de forma global para a definição da estimativa de
preços; bem como calculou-se a diferença paga a maior considerando o preço calculado com base na média ponderada
obtida a partir do Banco de Preço em Saúde/Ministério da Saúde. 

Diante da metodologia adotada, verificou-se que a JFB DISTRIBUIDORA apresentou, na fase de orçamento, preços
inferiores para dez dos quinze itens selecionados aleatoriamente. Porém, esses preços estariam acima do preço de
mercado calculado com base no Banco de Preços em Saúde, o que resulta em indícios de sobrepreço no valor de R$
55.487,00 (cinquenta e cinco mil, quatrocentos e oitenta e sete reais), considerando as aquisições no valor de R$
89.833,50. Nessa perspectiva, ao invés de ter pago pelos quinze itens o valor de R$ 34.346,50 (R$ 89.833,50 - R$
55.487,00), pagou R$ 89.833,50, um indício de sobrepreço de 161,55% (R$ 55.487,00/R$ 34.346,50).

Essa situação demonstra que a realização de pesquisa limitada não garantiu a apresentação de preços de referência
adequado na fase de lances, o que resultou em indícios de contratação de proposta com desvantagem para a
administração pública. Registra-se, ainda, que a divisibilidade do objeto em lotes também não demonstrou vantagens para
a SMS de Ilhéus/BA, em desacordo com o Acórdão do TCU nº 2977/2012 - Plenário e com o estabelecido no artigos 3º e no
artigo 15, §1º, da Lei 8.666/1993.

Fonte da Evidência: - Fotocópias dos Processos de Pagamento nº 196/2018 (NF nº 15303), nº 197/2018 (NF nº 15304), nº 266/2018
(NF nº 15663) e nº 267/2018 (NF nº 15622), demonstrados por meio do QUADRO VI - DOS MEDICAMENTOS
ADQUIRIDOS DA OKEY DISTRIBUIDORA COM BASE NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2017 (PROC.
10922/2017) e do QUADRO VIII - DOS INDÍCIOS DE SOBREPREÇO EM AQUISIÇÕES REALIZADAS DA OKEY
DISTRIBUIDORA COM BASE NO REGISTRO DE PREÇOS - PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2017 - PROC.
ADMINISTRATIVO Nº 10922/2017.

Conformidade: Não Conforme
Responsável(eis)
Nome CPF/CNPJ
ADEMILSON DAS NEVES SANTOS JUNIOR 036.915.255-71
ELIZANGELA SANTOS DE OLIVEIRA 813.858.115-87
 
Recomendação: Adotar medidas de forma apurar a responsabilidade em virtude dos indícios de sobrepreço nas aquisições realizadas

pela SMS de Ilhéus/BA, tendo em vista o preconizado na Lei Complementar nº 141/2012.
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Garantir a adoção das medidas necessárias à realização de aquisições pela Secretaria Municipal de Saúde de
Ilhéus/BA com estrita observância ao requerido em Lei 8.666/93 e legislação correlata, sempre objetivando a
economicidade.

Destinatários da Recomendação

Nome CPF/CNPJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS 13.672.597/0001-62
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 08.663.203/0001-70
 

Grupo: Recursos Financeiros Constatação Nº: 520496
Subgrupo: Contrato
Item: Contrato de Empresa
Constatação: Não comprovação de adequado gerenciamento e controle das Atas de Registro de Preços e da requerida fiscalização

dos contratos oriundos do Registro de Preços - Pregão Presencial nº 029/2017.
Evidência: Durante os trabalhos de auditoria realizou-se ações objetivando identificar a existência do requerido controle e fiscalização

dos contratos oriundos do Registro de Preços - Pregão Presencial nº 029/2017.

Verificou-se que a Secretária Municipal de Saúde, conforme a Portaria Municipal n. 382, de 29/11/2017, autonomeou-se a
Gestora dos Contratos Administrativos oriundos do Registro de Preços - Pregão Presencial nº 29/2017 (Contratos nº 083-
S/2017, 084-S/2017, 085-S/2017, 86-S/2017, 87-S/2017, 88-S/2017, 89-S/2017 e 90-S/2017), nomeando como Fiscal de
Contrato a Chefe de Setor de Assistência Farmacêutica, Sra. GIUGLIA G. P. COELHO, e como Fiscal de Contrato
Substituto, servidora lotada na Assistência Farmacêutica Municipal.

No Termo de Declaração tomado junto à Chefe de Setor de Assistência Farmacêutica, em 08/03/2018, há mais de três
meses da publicação da Portaria nº 382/2017, indagou-se sobre as ações desenvolvidas como Fiscal dos Contratos nº
083-S/2017, 084-S/2017, 085-S/2017, 86-S/2017, 87-S/2017, 88-S/2017, 89-S/2017 e 90-S/2017, sendo declarado que
''[...] até agora não realiza nenhuma atividade relacionada com a fiscalização dos mencionados contratos. Informou, ainda,
que não tem acesso às cópias dos contratos gerados com base no Registro de Preços''.

Indagou-se, também, sobre se tinha conhecimento de suas atribuições e responsabilidades como Fiscal dos Contratos
vinculados ao Pregão Presencial nº 29/2017, sendo informado que não tinha conhecimento sobre as atribuições. Além
disso, perguntou-se se ela teria sido informada que seria a Fiscal dos Contratos vinculados ao Registro de Preços - Pregão
Presencial nº 029/2017, declarando que não foi informada que seria a Fiscal dos Contratos.

Sendo perguntada sobre o valor total registrado para aquisições de medicamentos na Ata do Registro de Preços - Pregão
Presencial nº 029/2017, declarou que apenas tem informações do valor total de cada empresa vencedora por lote e que
não tem conhecimento dos contratos.

Na mesma data, 08/03/2018, tomou-se Termo de Declaração junto à Secretária Municipal de Saúde, em que se indagou
sobre quais ações desenvolvia como Gestora dos Contratos relacionados com o Registro de Preços - Pregão Presencial
nº 29/2017. Diante disso, declarou que atua na solicitação dos insumos a partir do pedido das áreas técnicas avaliando as
necessidades e viabilidade financeira junto com o Fundo Municipal de Saúde. Indagou-se, também, sobre se sabia
informar o percentual de quantidades e valores executados considerando o fixado nas Atas de Registro de Preços - Pregão
Presencial nº 29/2017 e os contratos celebrados, respondendo que não sabia ''[...] afirmar diante da especificidade e
quantidade das informações e que solicita informações nos diversos setores''. 

Não foram apresentadas informações sobre a execução das Atas de Registro de Preços, bem como referentes ao controle
e à atualização dos preços registrado e outras informações que comprovem o adequado gerenciamento das Atas de
Registro de Preços, o que contraria o § 5º do artigo 15 da Lei nº 8.666/93 ''O sistema de controle originado no quadro geral
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de preços, quando possível, deverá ser informatizado'' e o Inciso VII do artigo 2º do Decreto Municipal nº 092, de
03/07/2017. Não se comprovou, também, a realização de fiscalização dos contratos celebrados, estando em desacordo
com o art. 67 da Lei nº 8666/93, que prevê: ''A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um
representante da Administração especialmente designado[...]''.

Portanto, a SMS de Ilhéus/BA, como órgão gerenciador do Registro de Preços, conforme o Decreto Municipal nº 092/2017,
deveria agir no sentido de gerenciar as Atas de Registro de Preço, inclusive realizando pesquisa de mercado para saber se
os preços registrados nas Atas de fato resultam em economicidade ou apontam no sentido da necessária redução de
preços. Essa situação está prevista no tópico 4. REVISÃO E CANCELAMENTO de cada Ata.

Fonte da Evidência: - Fotocópia da Portaria Municipal n. 382, de 29/11/2017; 
- Fotocópias dos Contratos nº 083-S/2017, 084-S/2017, 085-S/2017, 86-S/2017, 87-S/2017, 88-S/2017, 89-
S/2017 e 90-S/2017 relacionados com o Processo Administrativo do Registro de Preços - Pregão Presencial nº
029/2017;
- Termos de Declaração tomados junto à Chefe de Setor de Assistência Farmacêutica de Ilhéus/BA e à Secretária
Municipal de Saúde, datados de 08/03/2018; e
- Fotocópias de duas Atas de Registro de Preço.

Conformidade: Não Conforme
Responsável(eis)
Nome CPF/CNPJ
ELIZANGELA SANTOS DE OLIVEIRA 813.858.115-87
GIUGLIA GARCIA PINTO COELHO 034.973.115-29
 
Recomendação: Garantir a adoção das requeridas ações de gerenciamento, controle e fiscalização das Atas e Contratos oriundos de

Registro de Preços, em atendimento ao previsto em dispositivos da Lei 8.666/93 e legislação correlata.
Destinatários da Recomendação

Nome CPF/CNPJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS 13.672.597/0001-62
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 08.663.203/0001-70
 

Grupo: Recursos Financeiros Constatação Nº: 524075
Subgrupo: Licitação
Item: Procedimento
Constatação: Pregoeiro regularmente designado para o Pregão Presencial nº 029/2017 não adotou medidas no sentido de verificar

se a consecução do certame resultaria na contratação mais vantajosa para a Secretaria Municipal de Saúde.
Evidência: A Portaria Municipal nº 144, de 16/05/2017, assinada pela Secretária de Saúde e pelo Secretário de Administração, com

base no Decreto Municipal s/n, de 11/05/2017, designou o Pregoeiro e a equipe de apoio para atuarem em licitações na
modalidade de pregão no âmbito da SMS de Ilhéus/BA.

Como Pregoeiro titular foi nomeado o Sr. ADEMILSON NEVES JÚNIOR, e como Pregoeiro substituto, o Sr. AGDO DE
OLIVEIRA DA SILVA JÚNIOR, sendo nomeado como apoio, o Sr. UZIEL PIRES SANTOS.

De acordo com a Ata de Sessão Pública do PP nº 029/2017, participaram da sessão o Pregoeiro Presidente, Sr.
ADEMILSON NEVES JÚNIOR, e como equipe de apoio o Sr. AGDO DE OLIVEIRA DA SILVA JÚNIOR e o Sr. UZIEL
PIRES SANTOS. Ainda de acordo com a Ata, os trabalhos foram acompanhados pela Sra. LORRANE T. BENEVIDES,
intitulada Chefe de Setor de Apoio à Licitação.

A Lei Federal nº 10.520/2002, que instituiu, nos termos do art. 37, inciso XXI, da Constituição, modalidade de licitação
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denominada pregão e dá outras providências, prescreve no artigo 3º, Inciso IV, que ''a autoridade competente designará,
dentre os servidores do órgão ou entidade promotora da licitação, o pregoeiro e respectiva equipe de apoio, cuja atribuição
inclui, dentre outras, o recebimento das propostas e lances, a análise de sua aceitabilidade e sua classificação, bem como
a habilitação e a adjudicação do objeto do certame ao licitante vencedor.'' Por sua vez, o Decreto Federal 3.555, de
08/08/2000, aprovou o Regulamento para a modalidade de licitação denominada pregão, para aquisição de bens e
serviços comuns e prevê nos Incisos de I a IX, do artigo 9º, as atribuições do Pregoeiro, que não se esgotam com esses
incisos pois o texto do caput prevê ''Art. 9º As atribuições do pregoeiro incluem''. 

No âmbito Municipal, o Decreto nº 28, de 15/03/2012, regulamentou, no âmbito do Município de Ilhéus, a utilização da
modalidade de licitação denominada pregão presencial, quando a escolha não for a eletrônica, para aquisição de bens e
serviços comuns, e dá outras providências, e apontou as atribuições do Pregoeiro no artigo 9º:
I - a análise e julgamento de impugnações ao edital do pregão;
II - a condução da sessão do pregão;
III - o recebimento das propostas de preços conforme edital ou aviso específico e da documentação de habilitação;
IV - a recepção, a abertura das propostas de preços, o seu exame e classificação, bem como a condução dos
procedimentos relativos à indicação de quais os licitantes que poderão oferecer novos lances e definir propostas de menor
preço;
V - a abertura e análise da documentação do vencedor;
VI - organizar a documentação do processo licitatório respectivo, com todos os atos essenciais do pregão, com vista à
aferição de sua regularidade pelos agentes de controle;
VII - o processamento dos recursos interpostos e encaminhamento à decisão pela autoridade superior competente;
VIII - o encaminhamento do processo devidamente instruído, após a classificação, à autoridade superior, visando a
adjudicação do objeto ao vencedor, a homologação e a contratação; e 
IX - a prática dos demais atos pertinentes ao procedimento.

Portanto, maior destaque é dado às atribuições do Pregoeiro para a Fase Externa. Porém, conforme Incisos VI, VIII e IX do
artigo 9º do Decreto Municipal nº 28/2012, a sua atuação não se limita a essa fase, alcançando a Fase Interna também, o
que ocorreu, de fato, com a solicitação de Parecer Jurídico pelo Pregoeiro, em que afirma na folha 142 que ''[...] a adoção
de menor preço por lote teria como escopo assegurar à Administração a obtenção de vantagens decorrentes de economia
de escala, segunda a qual há barateamento dos custos em razão do aumento de quantitativo de produtos negociados''.

Portanto, o Pregoeiro, diante das irregularidades apontadas neste tópico, poderia ter agido para suspender, até saná-las e,
indicar a revogação do processo do PP em andamento, caso persistissem. Porém, decidiu pela continuidade do processo
como regular.

Fonte da Evidência: - Processo do Registro de Preços - Pregão Presencial nº 29/2009;
- Fotocópias da Portaria nº 144, de 16 de maio de 2017 (fls. 96 e 97), da solicitação de Parecer Jurídico (fl. 142) e da
Ata da Sessão realizada em 19/10/2017 (fls. 1260 a 1267), anexadas.

Conformidade: Não Conforme
Responsável(eis)
Nome CPF/CNPJ
ADEMILSON DAS NEVES SANTOS JUNIOR 036.915.255-71
ELIZANGELA SANTOS DE OLIVEIRA 813.858.115-87
 
Recomendação: Cumprir com o estabelecido na legislação em vigor quando da realização de Pregões no âmbito da Secretaria Municipal

de Saúde de Ilhéus/BA, como a Lei Federal nº 10.520/2002, o Decreto Federal nº 3.555/200 e o Decreto Municipal nº
28/2012.

Destinatários da Recomendação

Nome CPF/CNPJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS 13.672.597/0001-62
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 08.663.203/0001-70
 

Tópico: DOS ALMOXARIFADOS E CONTROLES

Grupo: Controles Internos Constatação Nº: 522359
Subgrupo: Processo
Item: Controle de Patrimônio
Constatação: Não são realizados inventários oficialmente instituídos pela Secretaria Municipal de Saúde nos seus estoques de

medicamentos e material penso sob a guarda da CAF e do Almoxarifado.
Evidência: A realização de inventário de bens de consumo em almoxarifado é de suma importância para evitar possíveis ações

dolosas, e garantir a disponibilidade dos estoques para o atendimento das demandas dos pacientes/usuários e da própria
SMS, além de salvaguardar a responsabilidade de gestores e funcionários (art. 89 e parágrafo único do art. 90 da
Constituição Estadual da Bahia; e também o inciso IV do art. 11; alínea ''e'' inciso IV do art. 12, artigo 14, e artigo 15, da
Resolução TCM-BA nº 1.120/05).
Assim, a realização periódica de inventário se consubstancia na principal ferramenta de controle da gestão do patrimônio
público conforme o art. 96 da Lei nº 4.320/64, que diz ''O levantamento geral dos bens móveis e imóveis terá por base o
inventário analítico de cada unidade administrativa e os elementos da escrituração sintética na contabilidade''.

Entretanto, apurou-se através de documentação e de entrevistas, que não existe, por parte da Secretária Municipal de
Saúde, a instituição da obrigatoriedade da realização de inventários de estoques de bens de consumo em almoxarifado.

Diante da omissão da SMS, os próprios funcionários da Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e do Almoxarifado
(materiais penso, de limpeza e de escritório), por iniciativa própria, realizam um inventário anual (apenas contagem de
itens), de caráter informal, uma vez que não está investido das formalidades legais e contábeis.
Os funcionários realizam estes inventários informais como forma de salvaguarda pela responsabilidade dos estoques sob
sua guarda e também para realizarem os ajustes dos saldos destes estoques nos sistemas de informática.

Importante registrar que a Constituição Estadual da Bahia no parágrafo único do seu Artigo nº 89 determina que: 'Prestará
contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre
dinheiros, bens e valores públicos ou pelos quais o Estado e os Municípios respondam, ou que, em nome destes,
assumam obrigações de natureza pecuniária'.

Fonte da Evidência: - Visitas técnicas às instalações da Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e do Almoxarifado (materiais
penso, de limpeza e de escritório), durante auditoria no período de 05-03 a 08-03-2018 e 02-04 a 06-04-2018;

- Relatório 'Saídas Diversas' (Ajustes) com data de 08-12-2017, do Sistema HORUS da CAF, referentes a
contagem de medicamentos em estoque (inventário informal) do ano de 2017;

- Entrevistas com a Sra. Elizângela Santos de Oliveira (Secretária Municipal de Saúde); Sra. Cláudia Macedo da
Silva Eça (Diretora Administrativa da SMS); Sra. Giuglia Garcia Pinto Coelho (Coordenadora da CAF); Sr. Hélio
Messeder de Souza (Coordenador de Almoxarifado) e Sra. Simone Soares dos Santos (Farmacêutica da CAF);
durante o período da auditoria operativa.

Conformidade: Não Conforme
Recomendação: - Implantação institucional obrigatória da realização de inventários anuais de bens de consumo em almoxarifado,

orientando e disciplinando os procedimentos para sua realização e suas consequências;

- Buscar apoio do Controle Interno da Prefeitura no acompanhamento do Almoxarifado, quanto à gestão,
procedimentos, organização, documentação, controle de estoques e tratamento de divergências.

Destinatários da Recomendação
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Nome CPF/CNPJPREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS 13.672.597/0001-62
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 08.663.203/0001-70
 

Grupo: Controles Internos Constatação Nº: 522361
Subgrupo: Processo
Item: Controle de estoques/Validade
Constatação: Modificação dos saldos dos estoques de medicamentos e material penso, sem autorização e sem apresentação de

justificativas.
Evidência: Os saldos dos estoques registrados nos sistemas HORUS (CAF) e E & L (Almoxarifado), são modificados para que

passem a coincidir com a contagem física dos estoques em almoxarifado (inventário informal-constatação 522359), sem
que se faça a devida e prévia apuração, justificativa documental e tenha uma autorização superior.

Os inventários informais, que não possuem validade legal e contábil, são utilizados como base para a regularização das
divergências.

Desta forma, todos os anos, faz-se desaparecer todos os erros e possíveis ações dolosas que possam ter ocorrido durante
o ano, causando contínuas perdas ao erário municipal, além de interferir na oferta dos medicamentos e material penso.

Registre-se que a Constituição Estadual da Bahia no parágrafo único do seu Artigo nº 89 determina que: ''Prestará contas
qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens
e valores públicos ou pelos quais o Estado e os Municípios respondam, ou que, em nome destes, assumam obrigações de
natureza pecuniária''. 

E também o inciso IV do art. 11, artigo 12, artigo 14, e artigo 15, da Resolução TCM-BA nº 1.120/05, determinam:
''Art. 11. Serão objeto de acompanhamentos e controles específicos por parte do órgão responsável pelo Sistema de
Controle Interno Municipal:
IV. os bens em almoxarifado;''

''Art. 12. Para o pleno exercício de sua competência, os Sistemas de Controle Interno Municipais deverão desempenhar,
dentre outras, as seguintes atividades de controle:
IV. nos Bens em Almoxarifado:
e) verificar se o valor total do estoque apurado no encerramento do exercício ou da gestão financeira vem sendo registrado
no sistema patrimonial;''

''Art. 14. O dirigente da unidade competente para a manutenção do Sistema de Controle Interno Municipal, ao tomar
conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade, dela dará ciência ao Tribunal de Contas dos Municípios, sob pena
de responsabilidade solidária.''

''Art. 15. Verificada em inspeção ou auditoria, ou na apreciação e julgamento das contas, irregularidade ou ilegalidade que
não tenha sido comunicada tempestivamente ao Tribunal, notadamente as que possam vir a causar dano ao erário, e
constatada a omissão do dirigente responsável pela unidade de manutenção do Sistema de Controle Interno Municipal,
ficará o mesmo sujeito, na qualidade de responsável solidário, às sanções previstas para a espécie.''

O Relatório 'Saídas Diversas' (Ajustes), em anexo, retirado do Sistema HORUS da CAF, lista os medicamentos, cujos
saldos foram alterados no sistema HORUS para que coincidissem com a contagem física realizada em 06-12-2017.

Os servidores da CAF desconhecem se o Horus dispõe de rotina própria para a realização de inventários, por isso utilizam
a rotina ''Saídas diversas''. Informam que não receberam qualquer capacitação com relação à utilização dos sistemas de
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informática e sobre a gestão de almoxarifados.

Com relação ao Almoxarifado (materiais penso, de limpeza e de escritório), é utilizado um Sistema de informática E & L.
Apurou-se que este sistema apresenta diversos problemas: fica ''fora do ar'' por dias; trava constantemente; não oferece os
relatórios e as rotinas necessárias para a boa gestão de um almoxarifado. Além disso, os servidores também não foram
devidamente capacitados com relação à utilização dos sistemas de informática e sobre a gestão de almoxarifados.

Fonte da Evidência: - Visitas técnicas às instalações da Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e do Almoxarifado (materiais
penso, de limpeza e de escritório), durante auditoria no período de 05-03 a 08-03-2018 e 02-04 a 06-04-2018;

- Relatório ''Saídas Diversas'' (Ajustes) com data de 08-12-2017, do Sistema HORUS da CAF, referentes à
contagem de medicamentos em estoque (inventário informal) do ano de 2017.

- Entrevistas com a Sra. Elizângela Santos de Oliveira (Secretária Municipal de Saúde); Sra. Cláudia Macedo da
Silva Eça (Diretora Administrativa da SMS); Sra. Giuglia Garcia Pinto Coelho (Coordenadora da CAF); Sr. Hélio
Messeder de Souza (Coordenador de Almoxarifado) e Sra. Simone Soares dos Santos (Farmacêutica da CAF);
durante o período da auditoria operativa.

Conformidade: Não Conforme
Recomendação: - Implantação institucional obrigatória da realização de inventários anuais de bens de consumo em almoxarifado,

orientando e disciplinando os procedimentos para sua realização e suas consequências;

- Buscar capacitação de servidores e de gestores com relação à utilização plena dos sistemas de informática e sobre a
gestão dos almoxarifados, seus fluxos, rotinas, procedimentos e inclusive sobre as suas consequências
administrativas, orçamentárias, financeiras e legais;

- Buscar apoio do Controle Interno da Prefeitura no acompanhamento do Almoxarifado, quanto à gestão,
procedimentos, organização, documentação, controle de estoques e tratamento de divergências.

- Necessidade de Autorização dos níveis superiores da gestão para a realização de ''AJUSTES'' (alteração de saldos de
estoques nos sistemas informatizados), condicionada a prévia apuração e justificativa documental das divergências
que lhes deram causa;

- Reavaliar a utilização do Sistema E & L, utilizado no Almoxarifado de material penso, e buscar um sistema que seja
eficiente e auxiliem os servidores na gestão dos estoques sob sua guarda.

Destinatários da Recomendação

Nome CPF/CNPJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS 13.672.597/0001-62
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 08.663.203/0001-70
 

Grupo: Controles Internos Constatação Nº: 522362
Subgrupo: Processo
Item: Controle de estoques/Validade
Constatação: Divergências entre a contagem física dos estoques e os seus registros no Sistema Horus.
Evidência: Durante a visita técnica na CAF, foram escolhidos aleatoriamente 10 itens em estoque, que não foram movimentados

desde 2017 (no momento do procedimento diversos itens estavam sendo movimentados para atender à demanda, por
isso fez-se esta opção). Dos 10 (dez) itens selecionados, a contagem física de 09 (nove) itens estavam divergentes dos
registros no Sistema Horus (Quadro X).
Não foi possível realizar o mesmo procedimento no Almoxarifado, porque em função de dificuldades operacionais do
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sistema E & L (constatação 522361) os lançamentos de baixa de estoque estavam em atraso, impossibilitando a
comparação com os estoques físicos nas prateleiras.

Fonte da Evidência: - Relação de estoques (itens sem movimentação no ano de 2018) emitida em 08-03-2018 pelo Horus na CAF;
- Visitas técnicas às instalações da Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e ao Almoxarifado (materiais
penso, de limpeza e de escritório), durante auditoria no período de 05-03 a 08-03-2018 e 02-04 a 06-04-2018;
- Entrevistas com a Sra. Elizângela Santos de Oliveira (Secretária Municipal de Saúde); Sra. Cláudia Macedo da
Silva Eça (Diretora Administrativa da SMS); Sra. Giuglia Garcia Pinto Coelho (Coordenadora da CAF); Sr. Hélio
Messeder de Souza (Coordenador de Almoxarifado) e Sra. Simone Soares dos Santos (Farmacêutica da CAF);
durante o período da auditoria operativa.

Conformidade: Não Conforme
Recomendação: - Buscar capacitação de servidores e de gestores sobre a gestão dos almoxarifados, seus fluxos, rotinas, procedimentos

e inclusive sobre as suas consequências administrativas, tributárias, orçamentárias, financeiras e legais;

- Buscar apoio do Controle Interno da Prefeitura no acompanhamento do Almoxarifado, quanto à gestão,
procedimentos, organização, documentação, controle de estoques e tratamento de divergências.

- Reavaliar a utilização do Sistema E & L, utilizado no almoxarifado de material penso, e buscar um sistema que seja
eficiente e auxiliem os servidores na gestão dos estoques sob sua guarda.

Destinatários da Recomendação

Nome CPF/CNPJ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 08.663.203/0001-70
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS 13.672.597/0001-62
 

Grupo: Controles Internos Constatação Nº: 529025
Subgrupo: Processo
Item: Documentação/Registros
Constatação: Recebimento de Mercadorias, no Almoxarifado, sem o acompanhamento das respectivas Notas Fiscais.
Evidência: Durante visita técnica ao Almoxarifado (materiais penso, de limpeza e de escritório), identificou-se que o fornecedor Okey-

Med Distribuidora de Medicamentos Hospitalares e Odontológicos Ltda (11.311.773/0001-05), fez entregas de materiais
no Almoxarifado sem o acompanhamento das respectivas notas fiscais de venda. A mercadoria foi entregue no
Almoxarifado, acompanhada apenas de uma ''Lista de Separação'' (em anexo). Depois de quatro ou cinco entregas,
conforme o Sr. Hélio Messeder de Souza (Coordenador de Almoxarifado), a Okey faz a substituição destas ''Listas de
Separação'' por uma única Nota Fiscal. Situação em desacordo aos artigos 62 e 63 da Lei nº 4.320/64; e ao artigo nº 40 da
Lei Estadual nº 7.014 de 04-12-1996 (ICMS).

Lei Estadual nº 7.014 de 04-12-1996 e alterações, que trata do ICMS:
Art. 40. Constitui infração relativa ao ICMS a inobservância de qualquer disposição contida na legislação deste tributo,
especialmente das previstas no art. 42 desta Lei. 

§ 1º Respondem pela infração, conjunta ou isoladamente, todos os que tenham concorrido, de qualquer forma, para a sua
prática, ou dela se beneficiarem. 

§ 2º A responsabilidade por infração relativa ao ICMS independe da intenção do agente ou beneficiário, bem como da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato. 

§ 3º A mercadoria será considerada em trânsito irregular no território baiano se estiver desacompanhada de Nota Fiscal ou
documento equivalente ou acompanhada de documento falso ou inidôneo, como definidos em regulamento. 
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§ 4º Considera-se também em situação irregular a mercadoria exposta a venda, armazenada para formação de estoque ou
oculta ao fisco por qualquer artifício, sem documentação que comprove sua origem ou o pagamento do imposto devido. 

§ 5º A mercadoria, bem, livro ou documento em situação irregular serão apreendidos pelo fisco, mediante emissão de
termo próprio, destinado a documentar a infração cometida, para efeito de constituição de prova material do fato. 

§ 6º O trânsito irregular de mercadoria não se corrige pela ulterior apresentação da documentação fiscal.
Fonte da Evidência: - Listas de Separação nº 23763, nº 23727 e nº 23728;

- Visitas técnicas às instalações do Almoxarifado (materiais penso, de limpeza e de escritório), durante auditoria no
período de 05-03 a 08-03-2018 e 02-04 a 06-04-2018;
- Entrevistas com a Sra. Elizângela Santos de Oliveira (Secretária Municipal de Saúde); Sra. Cláudia Macedo da
Silva Eça (Diretora Administrativa da SMS); Sra. Giuglia Garcia Pinto Coelho (Coordenadora da CAF); Sr. Hélio
Messeder de Souza (Coordenador de Almoxarifado) e Sra. Simone Soares dos Santos (Farmacêutica da CAF);
durante o período da auditoria operativa.

Conformidade: Não Conforme
Recomendação: - Obedecer integralmente à Lei Estadual nº 7.014 de 04-12-1996 (ICMS);

- Buscar capacitação de servidores e de gestores sobre a gestão dos almoxarifados, seus fluxos, rotinas, procedimentos
e inclusive sobre as suas consequências administrativas, tributárias, orçamentárias, financeiras e legais;
- Buscar apoio do Controle Interno da Prefeitura no acompanhamento do Almoxarifado, quanto à gestão,
procedimentos, organização, documentação, controle de estoques e tratamento de divergências.

Destinatários da Recomendação

Nome CPF/CNPJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS 13.672.597/0001-62
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 08.663.203/0001-70
 

Grupo: Controles Internos Constatação Nº: 521209
Subgrupo: Processo
Item: Documentação/Registros
Constatação: Não conformidades nos controles de estoques de medicamentos recebidos da Central de Assistência Farmacêutica

por Unidades de Saúde do Município de Ilhéus/BA.
Evidência: Realizadas visitas às Unidades de Saúde vinculadas à SMS de Ilhéus/BA recebedoras de medicamentos e insumos

informadas no Sistema HORUS, que é disponibilizado pelo Ministério da Saúde para a gestão e o controle de
medicamentos. 

Identificados 5.903 registros/transações de entradas (aquisições, recebimentos de doações etc.) e de saídas
(dispensação para as unidades de saúde, saídas de ajuste etc.). Com isso, selecionou-se 21 tipos de medicamentos e
insumos informados no HORUS como enviados pela CAF/SMS para diversas unidades, conforme segue: 

1. ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100MG
2. AMOXICILINA 500 MG CÁPSULA
3. CEFALEXINA 500 MG
4. CETOCONAZOL 2% CREME 30G
5. CLORETO DE SÓDIO 0,9 % SOLUÇÃO INJETÁVEL 500 ML SISTEMA FECHADO
6. FÓRMULA INFANTIL DE 0-6 MESES Á BASE DE PROTEÍNA ISOLADA DE SOJA.ISENTA DE LACTOSE E
SACAROSE 400G
7. FÓRMULA INFANTIL ISENTO DE LACTOSE 400G
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8. GLICLAZIDA 30 MG COMPRIMIDO DE LIBERAÇÃO PROLONGADA
9. INSULINA GLARGINA 100 UI/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 3 ML COM SISTEMA DE APLICAÇÃO
10. LORATADINA 1 MG/ML XAROPE
11. LORATADINA 10 MG COMPRIMIDO
12. LOSARTANA POTÁSSICA 50 MG COMPRIMIDO
13. METFORMINA, CLORIDRATO 500 MG COMPRIMIDO
14. METFORMINA, CLORIDRATO 850 MG COMPRIMIDO
15. MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME VAGINAL
16. OMEPRAZOL 20 MG CÁPSULA
17. PERMETRINA 50 MG/ML LOÇÃO 60 ML
18. SINVASTATINA 20 MG COMPRIMIDO
19. SULFADIAZINA DE PRATA 1% CREME 30G
20. TIRA REAGENTE PARA MEDIR GLICEMIA CAPILAR
21. VITAMINAS DO COMPLEXO B (B1, B2, B3, B5, B6) SOLUÇÃO INJETÁVEL ML

Em seguida, selecionou-se 12 Unidades de Saúde informadas no HORUS como receptoras desses produtos, sendo
visitadas 10, pois foi informado que três unidades estavam fechadas para reforma (11. POLICLÍNICA HALIL MEDAUAR,
12. CENTRO DE SAÚDE DR. EULER ÁZARO e 13. CENTRO AVANÇADO ZONA SUL) e uma unidade ficava situada em
local distante da sede. Sendo assim, foram acrescentadas mais duas unidades na amostra (8. CENTRO DE SAÚDE
OLIVENÇA e USF NOSSA SENHORA DA VITÓRIA), sendo visitadas as seguintes:

1. CENTRO DE SAÚDE HERVAL SOLEDADE (visita em 03/04/2018);
2. FARMÁCIA PÚBLICA MUNICIPAL (visita em 03/04/2018);
3. CENTRO DE SAÚDE ALMIRO VINHAIS (visita em 03/04/2018);
4. PSF VILA CACHOEIRA (visita em 04/04/2018);
5. CENTRO DE SAÚDE BANCO DA VITÓRIA (visita em 04/04/2018);
6. CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL ÁLCOOL E DROGAS (visita em 04/04/2018);
7. CENTRO DE SAÚDE IGUAPE (visita em 04/04/2018);
8. CENTRO DE SAÚDE OLIVENÇA (visita em 05/04/2018);
9. SAMU - 192 (visita em 05/04/2018);
10. USF NOSSA SENHORA DA VITÓRIA (visita em 05/04/2018).

Verificou-se, ainda, a documentação sobre o recebimento de medicamentos pelas três unidades fechadas, armazenadas
na CAF, pois foi identificado que quando a unidade é fechada os medicamentos em estoque e documentos retornam para
CAF. 

O total de registros verificados na amostra não probabilística foi de 191, com diversas datas de saídas no Sistema HORUS:
21/02/2017, 23/02/2017, 24/02/2017, 06/03/2017, 07/03/2017, 09/03/2017, 07/03/2017, 13/03/2017, 21/03/2017,
04/04/2017, 12/04/2017, 13/04/2017, 27/04/2017, 09/05/2017, 26/05/2017, 07/06/2017, 07/08/2017, 08/08/2017,
05/10/2017, 06/12/2017, 12/12/2017, 20/12/2017 e 29/12/2017. 

Dos 191 registros verificados pela auditoria, 169 (88%) foram evidenciadas no controle do registro do recebimento das
medicações/insumos pelas Unidades de Saúde, contudo destacam-se como não-conformidades:
- Deficiências de controle por parte de Unidades de Saúde, que não possuem o Sistema HORUS instalado, como o PSF
VILA CACHOEIRA, em que não se localizou documentação de recepção de medicamentos, que foi informado como
enviado no HORUS;
- Identificação parcial de recebimento dos medicamentos considerando as visitas realizadas nas Unidades CENTRO DE
SAÚDE AVANÇADO ZONA SUL, CENTRO DE SAÚDE DE OLIVENÇA e SAMU 192, conforme QUADRO IV.

Essa situação comprova falhas do Sistema de Controle e está em desacordo com o artigo 11, inciso IV da Resolução

SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS
Secretaria Estadual de Saúde da Bahia - AUDITORIA SUS/BA

Relatório

Gerado em: 16/08/2018 - 20:17:15 Fonte: Sisaud/SUS

Auditoria nº 4259

 

Página 37 de 59

 

  Acessado em 04/02/2019 15:26:35 por Tyroner Oliveira Reis

A
ce

ss
o 

11
67

64
3



TCM/BA 1120/05.
Fonte da Evidência: Consulta às informações do Sistema HORUS, análise de documentos, realização de visitas às Unidades de Saúde

apontadas, realização de entrevistas e o QUADRO IV - DAS UNIDADES DE SAÚDE INFORMADAS COMO
RECEBEDORAS DE MEDICAMENTOS.

Conformidade: Não Conforme
Recomendação: Cumprir as normas estabelecidas na legislação em vigor, em especial a Resolução do TCM/BA nº 1.120/2005,

fundamentada pelo disposto no artigo 74, incisos I a IV, da Constituição Federal.
Destinatários da Recomendação

Nome CPF/CNPJ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 08.663.203/0001-70
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS 13.672.597/0001-62
 

Tópico: DOS PROCESSOS DE PAGAMENTO

Grupo: Recursos Financeiros Constatação Nº: 522363
Subgrupo: Contrato
Item: Pagamento
Constatação: Na formalização dos Processos de Pagamento não foram cumpridas devidamente as etapas da execução da despesa

pública, determinadas na Lei nº 4.320/1964.
Evidência: Foram analisados os processos de pagamento (QUADRO XI) cujos credores são Okey Med Distribuidora de

Medicamentos (CNPJ 11.311.773/0001-05) e Carmo Distribuidora Hospitalar (CNPJ 22.684.331/0001-20), no período de
vigência (entre 16-01-2017 e 12-03-2017) do Decreto nº 018/2017, que determinou a situação de emergência no âmbito da
Secretaria de Saúde no Município de Ilhéus, e ao Registro de Preço nº 23/2017, no ano de 2017. Identificou-se que:

Nos processos de pagamento de números nº 1659, 1660, 1661, 1671, 1672, 1673 e 1674, as etapas da execução da
despesa pública estão em desacordo com Lei nº 4.320 de 17-03-1964. As autorizações de fornecimento dos materiais
foram emitidas antes da data da realização do respectivo empenho e das próprias Dispensas de Licitação (QUADRO XI).

As Notas Fiscais referentes aos Processos de Pagamento nº 1662, 1809 e 1810 foram emitidas antes das respectivas
Autorizações de Fornecimento.

Identificou-se que nos Processos de Pagamento nº 1810, 5587, 5588, 5589, 5590, 5591 e 5592, os materiais contidos nas
Notas Fiscais foram lançados no sistema E&L antes mesmo do atesto nas respectivas Notas Fiscais.

O ATESTO das notas fiscais deve ser emitido após verificação, pelo servidor competente, da regularidade da prestação do
serviço ou da entrega do bem, obedecidos os pressupostos da fase de liquidação da despesa estabelecidos no art. 63 da
Lei nº 4.320/64.

Art. 63. A liquidação da despesa consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e
documentos comprobatórios do respectivo crédito.
§ 1° Essa verificação tem por fim apurar:
I - a origem e o objeto do que se deve pagar;
II - a importância exata a pagar;
III - a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.
§ 2º A liquidação da despesa por fornecimentos feitos ou serviços prestados terá por base:
I - o contrato, ajuste ou acordo respectivo;
II - a nota de empenho;
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III - os comprovantes da entrega de material ou da prestação efetiva do serviço.

Verificou-se também, que com relação aos Processos de Pagamento nº 1659, 1660, 1661, 1662, 1671, 1672, 1673, 1674,
1809, 1810 e 1811, as datas dos seus empenhos são anteriores às datas das respectivas Dispensas de Licitação.

Situação em desacordo ao artigo 60 da Lei nº 4.320/1964: ''É vedada a realização de despesa sem prévio empenho''. O
empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da aquisição do material ou
contratação do serviço. O artigo 58 da Lei nº 4.320/1964, ''O empenho de despesa é o ato emanado de autoridade
competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição''. Consiste na
reserva de dotação orçamentária para um fim específico.

Fonte da Evidência: Processos de Pagamento nº 1674, 1659, 1660, 1661, 1662, 1671, 1672, 1673, 1809, 1810, 1811, 1861, 1862,
5587, 5588, 5589, 5590, 5591 e 5592 de 2017.

Conformidade: Não Conforme
Recomendação: Cumprir rigorosamente as determinações da Lei nº 4.320 de 17-03-1964.
Destinatários da Recomendação

Nome CPF/CNPJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS 13.672.597/0001-62
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 08.663.203/0001-70
 

VI - CONCLUSÃO

Realizada atividade de auditoria nos processos de contratação realizados pela Secretaria Municipal de Saúde de Ilhéus/BA, especificamente
relacionados com as empresas CARMO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELLI - ME (CNPJ 22.684.331/0001-20) e OKEY MED -
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA - ME (CNPJ 11.311.773/0001-05) selecionadas e
contratadas para fornecerem material penso, fraldas descartáveis e medicamentos, conforme solicitação da Procuradoria da República em
Ilhéus/MPF, Ofício PRM/ILH/GAB nº 861/2017, de 29 de novembro de 2017, que faz referência ao Inquérito Civil nº 1.14.001.000169/2017-
65, processo nº 0300170927218.

As contratações com base em dispensa emergencial e nos dois pregões que tiveram execução em 2017 que resultaram na ratificação,
adjudicação e homologação no total de R$ 9.242.273,55 (nove milhões, duzentos e quarenta e dois mil, duzentos e setenta e três reais e
cinquenta e cinco centavos). Valor oriundo da soma da dispensa emergencial - Processo Administrativo nº 1.164/2017 (no valor de R$
381.659,15), do PP 023/2017 – Registro de Preços – Material Penso (no valor de R$ 1.355.555,40), e do PP 029/2017 – Registro de Preços -
Medicamentos (no valor de R$ 7.505.059,00).

Desse montante, a empresa OKEY MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS (CNPJ 11.311.773/0001-05) venceu lotes no valor total de
R$ 5.116.027,94, da seguinte forma: R$ 284.613,54 (venceu 5 dos 7 lotes) – dispensa emergencial - Processo Administrativo nº 1.164/2017;
R$ 1.172.414,40 (venceu 10 dos 12 lotes) no PP 023/2017 – Registro de Preços – Material Penso; e R$ 3.659.000,00 (venceu 2 dos 10 lotes)
no PP 029/2017 – Registro de Preços – Medicamentos. Esse montante representa aproximadamente 55,36% (R$ 5.116.027,94/ R$
9.242.273,55) dos valores ratificados, adjudicados e homologados. O valor executado e pago dos contratos celebrados em 2017 com a
empresa OKEY MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS (CNPJ 11.311.773/0001-05 foi de R$ 1.008.635,96 (hum milhão, oito mil,
seiscentos e trinta e cinco reais e noventa e seis centavos), conforme a análise dos processos de pagamento realizados em 2017 e janeiro de
2018.

Por sua vez, a empresa CARMO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELLI - ME (CNPJ 22.684.331/0001-20), venceu dois lotes da dispensa
emergencial - Processo Administrativo nº 1.164/2017, no valor total de R$ 97.046,11. Esse valor representa 1,05% (R$ 97.046,11/ R$
9.242.273,55) dos valores ratificados, adjudicados e homologados para empresa, que participou apenas da dispensa de licitação. O valor
executado e pago em 2017 foi de R$ R$ 87.261,50 (oitenta e sete mil, duzentos e sessenta e um reais e cinquenta centavos).
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Diante dos objetivos da auditoria fixados com base nos questionamentos levantados, conclui-se que:

- Quanto ao processo de seleção das duas empresas que forneceram materiais e medicamentos com base na situação de emergência,
constatou-se indícios de não conformidades nas etapas de execução da despesa, tendo em vista a autorização de fornecimento e a
realização de empenho antes da data de contratação (constatação nº 522363). Verificou-se, ainda, quanto ao processo administrativo nº
1164/2017 indícios de sobrepreço em relação aos materiais e medicamentos adquiridos de 18,97% e 15,15% (constatações nº 520490 e nº
520491). Menciona-se, ainda, a utilização não prevista da pesquisa de preços por lotes, sem a devida fundamentação legal. Em termos de
instrunção processual, também se verificou inconformidades quanto a ausência de numeração das folhas da peça processual relativa a
dispensa emergencial nº 1164/2017 (Constatação nº 524092).

- Quanto ao processo de seleção das empresas que forneceram materiais e medicamentos após a situação de emergência, em 2017,
Registros de Preço-Pregão Presencial nº 023/2017 e nº 29/2017, constatou-se não conformidades relacionados com a deficiência na fase de
planejamento, que resultou na fixação de preços de referência discrepantes entre o preço referenciado e o valor final licitado (constatações nº
522985, nº 523485, nº 520520, nº 521379 e nº 521447), bem como a ausência de comprovação de vantagens para a administração pública
mediante a deflagração de licitação com adjudicação por menor preço global por lote (constatações nº 523006, nº 523574, nº 521207 e nº
521208). Constatou-se, ainda, indícios de sobrepreço em aquisições de medicamentos da empresa OKEY MED DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS, CNPJ 11.311.773/0001-05, de 161,55%, considerando a amostragem de 15 itens e o montante de R$ 89.833,50
(28,46%) das aquisições executadas em 2017 pela referida empresa (constatação nº 522485) (constatação nº 522485).

- Quanto às obrigações contratuais, não se verificou o requerido gerenciamento e controle das Atas de registros de Preço, inclusive
realizando pesquisa de mercado para saber se os preços registrados nas Atas de fato resultam em economicidade ou apontam no sentido da
necessária redução de preços, bem como da requerida fiscalização diante dos contratos celebrados (constatações nº 523625 e nº 520496).
Com base nos testes realizados por amostragem verificou-se a entrega de materiais e medicamentos em 88% do total de 191 transações da
amostra auditada (constatação nº 521209), embora o sistema de controle apresentasse falhas tais como a realização de inventário de caráter
informal, uma vez que não está investido das formalidades legais e contábeis; alteração dos saldos dos estoques de medicamentos e
material penso sem autorização e sem apresentação de justificativas (constatações nº 522359 e nº 522361).

- Quanto aos processos de pagamento, verificou-se não conformidades como a realização de autorização de fornecimento e a realização de
empenho em data anterior aos contratos celebrados, bem como a entrega parcial de materiais sem a emissão tempestiva de documentos
fiscais (constatações nº 522362 e nº 522363). Diante disso, verificou-se que não vem sendo cumprida devidamente, as etapas da execução
da despesa conforme a Lei nº 4320/64.

- Quanto aos controles dos estoques dos materiais adquiridos e recebidos no Almoxarifado Central, identificou-se deficiências graves como o
recebimento de materiais sem a emissão de nota fiscal (constatação nº 522362) e limitações relacionadas ao sistema de controle de
estoques utilizados (constatação nº 522359 e nº 522361). Em relação à Central de Assistência Farmacêutica, verificou-se distorções nos
estoques (constatação nº 521209), embora tivesse melhor estruturado por ter implantado e estar utilizando o Sistema HORUS fornecido pelo
Ministério da Saúde. Por sua vez, em relação às unidades de Saúde Visitadas, verificou-se que aquelas que não tinha o Sistema HORUS
implantado apresentaram distorções significativas em relação ao recebimento e a dispensação de medicamentos. No que diz respeito à
regularidade na entrega dos materiais e medicamentos adquiridos por essas empresas para a Secretária Municipal de Saúde de Ilhéus,
verificou-se que as autorizações de fornecimentos emitidas foram atendidas.

Por fim, verificou-se indícios de não conformidades em relação ao Conselho Municipal de Saúde (constatação nº 523641), diante de reunião
realizada em 03/04/2018, em que estavam presentes o atual Presidente do Conselho Municipal de Saúde de Ilhéus, Sr. Rafael de Jesus
Santos e três conselheiras de saúde, Sra. Diala Silva de Magalhães, Sra. Maria das Graças dos Santos Souza e Sra. Elizângela Santos de
Oliveira. Na oportunidade os representantes registraram que não conheciam o conteúdo do Ofício CMSI nº 002/2017 de 18/01/2017, enviado
ao Ministério Público Federal, vez que o presidente anterior do CMSI o emitiu de forma isolada, sem conhecimento do Pleno e o que o atual
presidente assumiu em 29/11/2017 e informou que até a data desta reunião não teve acesso à documentação do CMS referente às gestões
anteriores, atas, resoluções e demais documentos. Registraram, ainda, problemas relacionados com a não apreciação das contas da
Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde de Ilhéus/BA.

Portanto, considerando os valores ratificados, adjudicados e homologados para as duas empresas e os indícios de não conformidades
relacionadas com a fragilidade do planejamento realizado e os indícios de sobrepreço nas seleções de fornecedores, conclui-se que a
Secretaria Municipal de Saúde/Ministério da Saúde de Ilhéus/BA realizou contratações de lotes de material penso e medicamento com
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desvantagem econômica, inclusive por optar por adjudicar as aquisições por meio de menor preço global por lote.

Diante do exposto, entende-se como oportuno adotar as medidas legais no sentido de garantir aquisições para a SMS de Ilhéus/BA de acordo
com o preconizado em lei, inclusive avaliar a revogação dos mencionados procedimentos licitatórios deflagrados, que fundamentaram a
realização de contratação da empresa OKEY MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS (CNPJ 11.311.773/0001-05) e de outras
empresas participantes, sem prejuízo à adoção de medidas no sentido de apurar responsabilidades e o possível dano causado ao erário
municipal. Deve-se, ainda, observar a necessidade de garantir o fornecimento de medicamentos e materiais penso necessários à regular
prestação de ações e serviços de saúde.

RECOMENDAÇÃO:

À Diretoria de Auditoria do SUS/BA para apreciação e realização dos seguintes encaminhamentos, respeitando os princípios do contraditório
e da ampla defesa do auditado previstos na Constituição Federal:

1. Notificar para conhecimento deste relatório preliminar e apresentação de Defesa, no que couber, à (ao):
a) Secretaria Municipal de Saúde de Ilhéus/BA;
b) Prefeitura Municipal de Ilhéus/BA;
c) Secretária Municipal de Saúde de Ilhéus/BA, Sra. ELIZANGELA SANTOS DE OLIVEIRA;
d) Ex-Secretário Municipal de Saúde de Ilhéus/BA, Sr. OSWALDO ARTHUR DUNKEL (constatações nº 520490, nº 520491 e nº 520492 e
Quadros vinculados);
e) Diretora Administrativa da SMS de Ilhéus/BA, Sra. CLÁUDIA MACÊDO DA SILVA EÇA;
f)  Pregoeiro Municipal, Sr. ADEMILSON DAS NEVES SANTOS JUNIOR (constatações nº 524072, nº 523006, nº 523485, nº 523574, nº
524075, nº 521207, nº 521208, nº 521379, nº 521447 e nº 522485 e Quadros vinculados);
g) Chefe de Setor de Assistência Farmacêutica, Sra. GIUGLIA GARCIA PINTO COELHO (constatações nº 520520 e nº 520496 e Quadro
vinculados).

2. Encaminhar Relatório, após análise da Defesa e dos recursos administrativos previstos no Decreto Estadual nº 7.884/2000, para
conhecimento e providências cabíveis, ao(à):

a) Ministério Público Federal/Procuradoria da República em Ilhéus/BA para conhecimento das não conformidades apontadas neste relatório;
b) CESAU - Centro de Apoio Operacional de Defesa da Saúde/Ministério Público do Estado da Bahia com cópia para a Promotoria do MPE
em Ilhéus/BA, para conhecimento na íntegra das não conformidades apontadas neste relatório;
c) Conselho Municipal de Saúde de Ilhéus;
d) Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia - TCM (Constatações nº 521209, nº 522359, nº 522362 e nº 529025).
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VII - FOLHA DE ASSINATURA

Francisco Marton Gleuson Pinheiro 

Cargo: Auditor
Habilitação Profissional: CRC/BA- 15724

COORDENADOR

Osvaldo César Carneiro Monteiro 

Cargo: Auditor
Habilitação Profissional: CORECON- 3733
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VIII - ANEXOS

RELAÇÃO DE ANEXOS
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RELAÇÃO DE ANEXOS
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QUADRO I - DOS CONTRATOS, FONTES DE RECURSOS E PAGAMENTOS REALIZADOS
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QUADRO II - COMPARATIVO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS OBTIDOS DA EMP. OKEY MED DIST. MEDIANTE DISPENSA
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QUADRO II - COMPARATIVO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS OBTIDOS DA EMP. OKEY MED DIST. MEDIANTE DISPENSA
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QUADRO III - COMPARATIVO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS OBTIDOS DA EMP. CARMO DIST. MEDIANTE DISPENSA
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QUADRO IV - DAS UNIDADES DE SAÚDE INFORMADAS COMO RECEBEDORAS DE MEDICAMENTOS.
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QUADRO V - DO CÁLCULO DA VAR. PREÇOS ENTRE OS ORÇAMENTOS E AS PROPOSTAS DE PREÇOS EMP. OKEY&JFB
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QUADRO VI - DOS MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS DA OKEY DIST. COM BASE NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 029-2017
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QUADRO VI - DOS MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS DA OKEY DIST. COM BASE NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 029-2017
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QUADRO VII - DA VARIAÇÃO ENTRE OS VALORES ESTIMADOS E OS LICITADOS PREGÃO PRESENCIAL 029/2017

 

SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS
Secretaria Estadual de Saúde da Bahia - AUDITORIA SUS/BA

Relatório

Gerado em: 16/08/2018 - 20:17:15 Fonte: Sisaud/SUS

Auditoria nº 4259

 

Página 53 de 59

 

  Acessado em 04/02/2019 15:26:35 por Tyroner Oliveira Reis

A
ce

ss
o 

11
67

64
3



QUADRO VIII - DOS INDÍCIOS SOBREPREÇO EM AQUIS. REALIZ. DA OKEY DISTRIB. COM BASE PP 029/2017
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QUADRO VIII - DOS INDÍCIOS SOBREPREÇO EM AQUIS. REALIZ. DA OKEY DISTRIB. COM BASE PP 029/2017
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QUADRO IX - DO CÁLCULO DA DIFERENÇA DOS PREÇOS ESTIMADOS GLOBAL, POR LOTE E LICITADOS - PP 023/2017

 

SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS
Secretaria Estadual de Saúde da Bahia - AUDITORIA SUS/BA

Relatório

Gerado em: 16/08/2018 - 20:17:15 Fonte: Sisaud/SUS

Auditoria nº 4259

 

Página 56 de 59

 

  Acessado em 04/02/2019 15:26:35 por Tyroner Oliveira Reis

A
ce

ss
o 

11
67

64
3



QUADRO IX - DO CÁLCULO DA DIFERENÇA DOS PREÇOS ESTIMADOS GLOBAL, POR LOTE E LICITADOS - PP 023/2017
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QUADRO X - DIVERGÊNCIAS RELAÇÃO DE ESTOQUES CAF X CONTAGEM DO ESTOQUE FÍSICO
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QUADRO XI - PROCESSOS DE PAGAMENTO 2017 FORNECEDORES OKEY E CARMO
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