
Informações gerais

Despacho
PARECER CGM Nº 116/2022

 
EMENTA: PR2022.06/CLHO-03685 – ASSUNTO GERAL: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS,
INSTRUMENTAIS E EQUIPAMENTOS PARA ATENÇÃO BÁSICA E ATENÇÃO ODONTOLÓGICA,
HOSPITAL, SAMU, UPA, E SECRETARIA DE SAÚDE. INTERESSADO: SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAÚDE.  PROCEDIMENTO: ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2022 DECORRENTE DO
PE Nº 002/2022 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS/MA. ANÁLISE
PELA CGM DE COELHO NETO-MA.

 

 

 

I – RELATÓRIO

Vem a exame da Controladoria Geral do Município, o processo PR2022.06/CLHO-03685, interessado: Secretaria Municipal de Saúde com o intuito de
realizar ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2022 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS/MA, PREGÃO
ELETRÔNICO Nº 002/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 0008/2022, cujo objeto é “ contratação de empresa especializada para o fornecimento de
medicamentos, material hospitalar, material odontológicos, medicamentos pata atendimento ao covid – 19, para suprir a demanda da secretaria municipal de
saúde de governador Eugênio Barros – MA.

Assim sendo, o Órgão de Controle Interno do Município de Coelho Neto, atendendo ao que determina o art. 74. da Constituição Federal de 1988, bem
como as competências abrangidas pela Lei Municipal nº 753, de 08 de janeiro de 2021, especialmente no seu artigo 41, inciso I, que diz “realizar o controle
contábil, financeiro, orçamentário, operacional e patrimonial das entidades da Administração Direta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade,
razoabilidade, aplicação das subvenções e renúncias de receitas”, e os incisos X e IX, que preconizam respectivamente “examinar os atos administrativos
praticados e as obrigações assumidas pelo Município que derem origem à despesa” e “realizar auditorias técnicas e administrativas objetivando o controle
legal, de mérito e técnico”, apresenta a análise e a respectiva manifestação, conforme a seguir.

 

II – ANÁLISE

 

O aludido processo PR2022.06/CLHO-03685 encontra-se instruído conforme exposto na seção Formalização.

II.I – FORMALIZAÇÃO

Protocolo:
PT2022.06/CLHO-20839

Data de abertura:
22/06/2022 17:02:54

Data de transação:
22/06/2022 17:02:54

Situação:
Tramitado 

Assunto:
Aquisição de Medicamentos 1.2 (2022)

Nome do emitente:
Fernanda Pereira de Sousa

Setor do emitente:
Controladoria Geral do Município
- CGM

Nome do responsável:
Josely Maria Silva Almeida

Setor do responsável:
Secretaria Municipal de Saúde

Prazo:
10 Dias (Úteis)

Prazo final:
06/07/2022 23:59:59

Prazo prudencial:
06/07/2022 23:59:59

Prioridade:
Normal
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 Os autos encontram-se formalizados até a presente data com a documentação a seguir, com análise realizada por esta Controladoria embasada no art. 38 da Lei nº 8.666/93, no
Decreto nº 7.892/2013 e suas alterações:

·         O procedimento foi formalizado por meio de processo administrativo, devidamente autuado, protocolado e numerado sob número
PR2022.06/CLHO-03685, em conformidade com o Art. 38, caput, Lei nº 8.666/93;

·         A Demanda foi documentada pela Secretaria Municipal de Saúde, contendo a especificação dos itens, as quantidades e aponta ainda os
recursos que serão utilizados para suportar a despesa;

·         Pesquisa de mercado e planilha de preços médios;

·         Indicação do recurso próprio para a despesa (dotação orçamentária);

·         Cópia do edital da licitação de origem, com seus anexos (Termo de Referência, Minuta da Ata de Registro de Preços, Minuta de Contrato e
outros) (PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2022– SRP GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS/MA), onde a ATA DE REGISTRO DE PREÇOS admite
expressamente a sua adesão e as quantidades máximas aos órgãos não participantes, bem como o Termo de Adjudicação e Homologação do
procedimento;

·          Ata de registro de preços a ser aderida está vigente, consoante o Art. 12, Decreto 7.892/2013;

·         Consulta junto ao órgão gerenciador da ata para manifestação sobre a possibilidade de adesão, em conformidade com o Art. 22, §1º, Decreto
7892/2013, tendo sido formalizada através do ofício nº 179/2022 - SEMUS COELHO NETO-MA e a resposta de aceitação através do Termo de
Cooperação Técnica;

·         Justificativa a vantajosidade da adesão pretendida pela Autoridade Competente, mediante valores aferidos na pesquisa de preços realizada pelo
Setor de Compras, em conformidade com o Art. 22, caput do Decreto 7.892/13;

·         Ofícios nº 181/2022, 183/2022 e 184/202 enviados pela Secretaria Municipal de Saúde aos fornecedores beneficiários;

·          Termo de Aceite de Fornecimento pelas empresas MAIS SAÚDE EIRELI e PAC SAÚDE DISTRIBUIDORA LTDA, em conformidade com o Art.
22 §2° do Decreto 7.892/13;

·         Documentação de habilitação jurídica e regularidade fiscal/trabalhista da empresa MAIS SAÚDE EIRELI em validade e autenticadas;

·         Cópia da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS e suas respectivas publicações nos diários oficiais;

·         Autorização de Adesão à Ata de Registro de Preços e Declaração de Adequação Orçamentária e Financeira;

·         Parecer nº 078/2022 da Assessoria Jurídica, em conformidade com o Art. 38, inciso VI e §único da Lei 8.666/93, que recomenda o que segue:
“Por outro lado, não consta valores totais de cada item e valor global a ser efetivamente contratado no âmbito desta adesão, a ser obtido a
partir de planilha que constem as quantidades requeridas, os preços unitários registrados na Ata e totalizações.  Recomendamos ao setor
responsável pela pesquisa de mercado, que elabore planilha de média de preços fazendo constar também os valores totais dos itens e o valor
global estimado da contratação.  E ainda que se faça constar nos autos mapa comparativo de preços entre os preços de referência e os preços
registrados dos itens objeto da presente adesão.”

 

Ao que em nada obsta a documentação já existente e supracitada, considerando a análise de formalização dos atos realizados para ADESÃO A ATA DE
REGISTRO DE PREÇOS pelo presente município, onde não se alcança os procedimentos técnicos, legais e de méritos internos da condução do certame no
município de origem, os presentes autos não foram instruídos com a seguinte documentação:

 

·         Termo de Referência elaborado pela Secretaria Demandante que defina as condições de entrega, entre outros pontos, dos medicamentos antes
da definição da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS a ser aderida. Sendo assim, a Secretaria Municipal de Saúde deverá esclarecer se as
especificações e condições de entrega dos medicamentos definidas pela Prefeitura Municipal de Governador Eugênio Barros-MA são adequadas
para Coelho Neto-MA;

·         Aceite da empresa DROGAFONTE LTDA, considerando o ofício nº 183/2022 – SEMUS enviado ao fornecedor, ou informações relativas a não
aceitação da mesma ou ainda a ausência de resposta do fornecedor;

·         Ausência da documentação de habilitação jurídica e regularidade fiscal/trabalhista em validade (com as respectivas autenticações) da empresa
PAC SAÚDE DISTRIBUIDORA LTDA, considerando o ACEITE de fornecimento apresentado pela empresa;
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III - CONCLUSÃO   

 

            Considerando o exposto na seção II - Análise, retorno os autos para que a Autoridade Competente verifica/esclareça os seguintes pontos já apresentados
no decorrer do presente parecer e abaixo transcritos:

·         Atente-se para as recomendações exaradas pela Assessoria Jurídica da Comissão de Contratação quanto ao mapa demonstrativo de itens a serem
aderidos e os valores, consoante o exposto: “Por outro lado, não consta valores totais de cada item e valor global a ser efetivamente contratado
no âmbito desta adesão, a ser obtido a partir de planilha que constem as quantidades requeridas, os preços unitários registrados na Ata e
totalizações.  Recomendamos ao setor responsável pela pesquisa de mercado, que elabore planilha de média de preços fazendo constar também
os valores totais dos itens e o valor global estimado da contratação.  E ainda que se faça constar nos autos mapa comparativo de preços entre os
preços de referência e os preços registrados dos itens objeto da presente adesão”. Verifique ainda a especificação dos itens 191/192, 193/194,
291/292, 371/372 e 409/410/411, a quantidade do item 158 e aponte os itens a serem aderidos na ata, considerando também o aceite dos
fornecedores;

·         Esclareça se as especificações e condições de entrega dos medicamentos definidas pela Prefeitura Municipal de Governador Eugênio Barros-MA
são adequadas para Coelho Neto-MA;

·         Verifique sobre o aceite da empresa DROGAFONTE LTDA, considerando o ofício nº 183/2022 – SEMUS enviado ao fornecedor, ou informações
relativas a não aceitação de fornecimento ou ainda a ausência de resposta do fornecedor;

·         Junte aos autos a documentação de habilitação jurídica e regularidade fiscal/trabalhista em validade (com as respectivas autenticações) da empresa
PAC SAÚDE DISTRIBUIDORA LTDA, considerando o ACEITE de fornecimento apresentado pela empresa;

 Após verificações/esclarecimentos, encaminhe os autos para reavaliação por esta Controladoria Geral do Município.

 

            

Coelho Neto – MA, 22 de junho de 2022.

 

 

Fernanda Pereira de Sousa

Controladora Geral do Município

Portaria nº 019/2022-CC

Prefeitura Municipal de Coelho Neto/MA

 

Assinado eletronicamente por
Fernanda Pereira de Sousa
Em 22/06/2022 às 17:02
Código de validação: 336cfd59-aa1c-4e60-9bb0-1e84c81c6ce1
Token: G45P4Z71
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