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RECOMENDAÇÃO Nº 06 DE 14 DE FEVEREIRO 2020. 

 

Ao Senhores 

Joel Magalhães dos Santos - Secretário Municipal de Saúde 

Osmar Berton – Secretário de Administração 

 

ASSUNTO: Recomendação quanto a gastos realizados para aquisição de medicamentos e 

materiais hospitalares. 

 

Ao Senhor, 

Cumprimentando-os, a esta Controladoria Geral, diante do encargo público de 

realizar o controle interno no Poder Executivo, apresenta as considerações seguintes, para ao 

final recomendar o que segue: 

 

CONSIDERANDO as competências atribuídas à Controladoria Geral do Município 

pela Lei Complementar nº 007, de 03 de dezembro de 2019 no art. 7º, abaixo transcrito: 

Art. 7º São atribuição dos Órgãos Controle Interno, contribuir para o 

aprimoramento da gestão pública, orientando os responsáveis quanto á 

arrecadação e aplicação dos recursos públicos com observância dos 

princípios da economicidade, eficiência, eficácia e efetividade. 

 

CONSIDERANDO, o artigo 37 parágrafo XXI da Constituição Federal que traz 

obrigatoriedade de licitar com seguinte texto:  

Ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras 

e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que 

assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que 

estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da 

proposta, nos termos da lei, o qual permitirá as exigências de qualificação 

técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das 

obrigações". 

 

CONSIDERANDO a Lei 8666/93 que a estabelece a licitação como regra, sendo 

as exceções definidas na referida lei. 

Art. 2º As obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações, 

concessões, permissões e locações da Administração Pública, quando 

contratadas com terceiros, serão necessariamente precedidas de licitação, 

ressalvadas as hipóteses previstas em lei. 
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nas seguintes hipóteses: 

a) de compras e serviços de baixo valor (incisos I e II); 

b) em situações excepcionais (incisos III e IV); 

c) seguinte à licitação anterior frustrada ou deserta (inciso V); 

d) em que há a apresentação de preços manifestamente acima dos praticados no mercado 

nacional (inciso VII); 

e) de entidades sem fins lucrativos (incisos XIII, XX e XXIV); 

 

CONSIDERANDO, o artigo 89 da Lei de Licitação nº 8666/93 que disciplina sobre 

casos em que gestor não observa procedimentos legais para dispensa de licitação: 

Art.89. Dispensar ou inexigir licitação fora das hipóteses previstas em lei, ou 

deixar de observar as formalidades pertinentes à dispensa ou á 

inexigibilidade: Pena – detenção, de 3 (três) a 5 (cinco) anos, e multa.  

Parágrafo único. Na mesma pena incorre aquele que, tendo 

comprovadamente concorrido para a consumação da ilegalidade, beneficiou-

se da dispensa ou inexigibilidade ilegal, para celebrar contrato com o Poder 

Público. 

 

CONSIDERANDO o dever da Controladoria Interna em acompanhar a despesa 

realizada pelos órgãos da gestão pública municipal, recomenda-se:   

Em levantamento realizado das despesas empenhadas pela Secretaria Municipal de 

Saúde no período de 01/01/2020 a 14/02/2020, verificou-se a aquisição de medicamentos e 

materiais hospitalares realizados sem processo de licitação. Como grande parte da mercadoria 

adquirida é de uso contínuo, sendo um material básico para funcionamento das unidades e o 

montante adquirido já ultrapassou nos primeiros 45 dias do ano o valor máximo permitido para 

compras feitas por dispensa de licitação recomendo que seja tomada as medidas o quanto antes 

para realização de novo um certame para aquisição desses produtos. 

Faz- se importante também nesse contexto que os responsáveis pela compra de 

medicamentos e materiais na Secretaria de Saúde, juntamente com Divisão de Compras, 

realizem planejamento em conjunto das compras e acompanhem os saldos das licitações. Com 

uma estratégia adequada antes que uma licitação seja encerrada e o município fique impedindo 

de realizar novas compras, uma nova licitação deve ser solicitada a fim de evitar 

desabastecimento nas Unidades de Saúde e a compra irregular de materiais.  
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contração de serviços e compras de produtos no valor de até 10% do limite previsto na alínea “a” 

do inciso II do artigo 23, que foi atualizado pelo Decreto nº 9412 de 18 de Junho de 2018, é 

permito que ente o faça despesa até o montante de R$ 17.600,00 por dispensa de licitação desde 

que o fato gerador da despesa se enquadre nas hipóteses permitida em lei. 

Na análise das compras feitas pela Secretaria Municipal de Saúde no período 

levantado, verifica-se um valor muito considerável de medicamentos e materiais hospitalares 

feita por dispensa de licitação que extrapolaram em 78,33% o valor máximo permitido em lei 

conforme pode ser verificado no quadro abaixo: 

Categoria da Despesa: 33.90.32.03 – Material para distribuição gratuita Saúde 

Nº Empenho Data do Empenho Razão Social Valor da Compra 

286 16/01/2020 R.F.C Domingues R$ 5.217,90 

339 20/01/2020 Águia Distribuidora de Medicamentos e 

e Suprimentos. 
R$ 7.822,91 

340 20/01/2020 SOS Distribuidora de Produtos para a 

Saúde 
R$ 895,06 

341 20/01/2020 A.C Materiais Médicos LTDA R$ 1.400,00 

535 28/01/2020 Águia Distribuidora de Medicamentos e 

e Suprimentos. 
R$ 11.649,88 

1004 10/02/2020 Águia Distribuidora de Medicamentos e 

e Suprimentos. 
R$ 1.407,20 

1152 12/02/2020 R.F.C Domingues R$ 2.944,00 

Valor Total R$ 31.387,02 

 

Por fim essa recomendação também objetiva alertar aos responsáveis para que 

tomem medidas para que dispositivos legais sejam observados e cumpridos e ao mesmo tempo 

também não haja desabastecimento de materiais hospitalares e medicamentos nas Unidades de 

Saúde, de maneira que seja garantido a população a prestação de um serviço de saúde eficiente. 

 

Mariluz, 14 de fevereiro de 2020. 

 

 

 

Adm. Júnior César de Oliveira 

Controlador Interno 
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