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Nº do processo: 8335/2018 (Solicitação de Empenho)  
Tipo: Termo de Adesão à Ata Registro de Preço do SERP 
Objeto: Aquisição de medicamentos para atendimento à população residente 
no Município de Santa Teresa.  
Fundamento Legal:  
Valor: R$ 25.893,20 (Vinte e cinco mil, oitocentos e noventa e três reais e vinte 
centavos) 
 
1. INTRODUÇÃO: 
 
A Administração Pública no desempenho de suas funções deve submeter-se a 
controles diversos, incluindo os controles que deve exercer sobre seus próprios 
atos, denominados controles internos. A existência e efetivo funcionamento de 
sistemas de controles internos nos municípios é uma obrigação estatuída pela 
Constituição Federal de 1988 (art. 31). 
 
A finalidade desses controles é garantir que a administração atue em 
consonância com princípios constitucionais, como da legalidade e da eficiência, 
almejando com isso assegurar o melhor aproveitamento dos recursos públicos 
e a boa qualidade dos serviços prestados à população. 
 
Nesse contexto, considerando o processo n° 14.196/2018, visando atender ao 
Plano Anual Auditoria Interna (PAAI) relativo ao exercício de 2018, a Unidade 
Central de Controle Interno realizou uma análise do processo 8335/2018 que 
se refere à aquisição de medicamentos para atendimento à população 
residente neste Município através de uma Ata de Registro de Preços feita pelo 
Governo do Estado do Espírito Santo com á participação de vários Municípios 
e Fundos Municipais de Saúde.   
 
1.1 OBJETIVOS: 
 
O objetivo geral da presente auditoria consistiu em atender ao ordenamento 
legal, detectar possíveis desvios de finalidade, erros ou fraudes. Assim como, 
verificar a adequação, a regularidade e conformidade do processo de Adesão 
a Ata de Registro de Preço com os normativos vigentes. 
 
1.2 FUNDAMENTAÇÃO: 
 
Adesão à Ata de Registro de Preços, ou “carona”, consiste num mecanismo 
administrativo, que possibilita aos órgãos da Administração Pública, não 
participantes da licitação para registro de preços, fazerem contratações, 
obedecendo aos limites legais, por meio de preços registrados por outros 
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órgãos, promovendo-se, assim, a economicidade processual, desde que 
demonstrada a vantajosidade dos preços, conforme previsão legal das Leis 
Federais nº: 8.666/93, 10.520/02 e Lei 2.198/20117, necessários a instrução da 
fase interna do procedimento de contratação por adesão ao Sistema de 
Registro de Preços. 
 
 
1.3 METODOLOGIA E TÉCNICA: 

 
 
As técnicas de auditoria utilizadas para obtenção das informações necessárias 
à análise do objeto desse estudo foram: exame documental e consulta a 
sistemas informatizados. 
 
  
 
2. EXAME TÉCNICO: 
 
 
 
2.1 DOS ACHADOS: 
 
Nº do processo: 8335/2018 
Tipo: Adesão Ata Registro de Preço 
Objeto: Aquisição de medicamentos para atendimento à população residente neste 

Município. 

Fundamento legal: Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013 

Valor: R$ 25.893,20 (Vinte e cinco mil, oitocentos e noventa e três reais e vinte centavos). 
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CHECKLIST ADESÃO ATA REGISTRO DE PREÇO 
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2.2 DAS CONSTATAÇÕES: 
 
2.2.1 Da Ausência de Processo Interno referente a intenção de Adesão a Ata 
de registro de Preço do SERP 
 
Verificamos durante a análise desta auditoria que não foi elaborado processo 
interno através do setor de farmácia básica e encaminhado a Secretaria 
Municipal de Saúde demonstrando interesse em aderir a Ata de Registro de 
Preços do SERP. 
 
Segundo a farmacêutica/bioquímica responsável pela Farmácia Básica do 
Município foi informado que a forma de adesão da Ata do Estado ocorreu 
primeiramente através do recebimento do Ofício SESA 329/2017 (16/02/2017) 
informando sobre a 9ª edição do SERP (Sistema Estadual de Registro de 
Preço) disponível no site saude.es.gov.br/serp. No mês de julho houve a 
alimentação no Sistema de Registro de Preço (SERP) da programação de 
medicamentos que a população do Município necessitaria para o ano de 2018. 
Posteriormente as Atas de Registro de Preços dos medicamentos são lançadas 
pelo Estado no SERP, tendo o Município a opção de aderir ou não a Ata 
através de resposta no próprio sistema, não originando assim no Município um 
processo formalizado sobre a adesão à Ata de Registro de Preços do Estado.  
Após é impresso o Termo de Adesão que é devidamente assinado pelo 
ordenador de despesa e é enviado ao Estado para a assinatura do Secretario 
Estadual de Saúde. 
 
Ficou claramente demonstrado que em nenhum momento houve a solicitação 
do setor responsável pela aquisição dos medicamentos pedindo autorização do 
Secretário Municipal de Saúde.  
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Verificamos também que possivelmente pela ausência de processo interno não 
existiu parecer jurídico a respeito da adesão conforme determina o art. 35 da 
Lei Municipal 2.198/2011:  
 

Artigo 35 No âmbito do Poder Executivo Municipal, todos os processos que envolvam 
adesões a Atas de Registro de Preços de Órgãos e Entidades de outros Municípios, 
dos Estados, do Distrito Federal e da União deverão ser submetidos à análise prévia da 
Procuradoria Municipal quanto aos aspectos jurídicos. 

 
2.2.2 – Do Processo Interno de Solicitação de Empenho 
 
O processo analisado foi devidamente autuado, conforme preceitua a 
legislação vigente, contendo a solicitação através de memorando da 
Farmacêutica/Bioquímica para a Secretária Municipal de Saúde solicitando no 
mesmo a autorização de empenho para aquisição de medicamentos para 
atendimento à população residente no Município de Santa Teresa e a cópia 
das Atas de Registro de Preços aderidas pelo Município com as seguintes 
numerações: 
 

 Ata 0176/2018 elaborada com base no julgamento da licitação 
modalidade Pregão, para Registro de Preços, sob nº 0573/2017, 
publicada no DOES do dia 18/10/2017, bem como, a classificação das 
propostas e a homologação publicada no dia 26/02/2018 a assinada 
pelo Subsecretário de Estado de Assistência em Saúde e o 
representante da Empresa Hospidrogas Comércio de Produtos 
Hospitalares Ltda no dia 05 de abril de 2018;  

 
 Ata 0177/2018 elaborada com base no julgamento da licitação 

modalidade Pregão, para Registro de Preços, sob nº 0573/2017, 
publicada no DOES do dia 18/10/2017, bem como, a classificação das 
propostas e a homologação publicada no dia 26/02/2018 a assinada 
pelo Subsecretário de Estado de Assistência em Saúde e o 
representante da Empresa Hospitalares – Distribuidoras de 
Medicamentos e Correlatos Eireli no dia 05 de abril de 2018;  

 
 Ata 0178/2018 elaborada com base no julgamento da licitação 

modalidade Pregão, para Registro de Preços, sob nº 0573/2017, 
publicada no DOES do dia 18/10/2017, bem como, a classificação das 
propostas e a homologação publicada no dia 26/02/2018 a assinada 
pelo Subsecretário de Estado de Assistência em Saúde e o 
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representante da Empresa Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda no dia 
05 de abril de 2018;  

 
 Ata 0163/2018 elaborada com base no julgamento da licitação 

modalidade Pregão, para Registro de Preços, sob nº 0596/2017 e foi  
assinada pelo Subsecretário de Estado de Assistência em Saúde e o 
representante da Empresa União Química Farmacêutica Nacional S.A 
no dia 27 de março de 2018;  
 

 Ata 0285/2017 elaborada com base no julgamento da licitação 
modalidade Pregão, para Registro de Preços, sob nº 0672/2017 e 
assinada pelo Subsecretário de Estado de Assistência em Saúde e pelo 
representante da Empresa Costa Camargo Comércio de Produtos 
Hospitalares Ltda no dia 04 de maio de 2018; 
 

 Ata 2736/2017 elaborada com base no julgamento da licitação 
modalidade Pregão, para Registro de Preços, sob nº 0550/2017, 
publicada no DOES do dia 28/09/2017, bem como, a classificação das 
propostas e a homologação publicada no DOES no dia 12/12/2018 a 
assinada pelo Subsecretário de Estado de Assistência em Saúde e o 
representante da Empresa União Química Farmacêutica Nacional S.A 
no dia 16 de janeiro de 2018. 

 
Identificamos no termo de referência (fls. 14) à indicação da dotação 
orçamentária para pagamento da despesa.  
 
Classificação Funcional Programática: 012020.1030100642.147 – Manutenção 
das Atividades de Assistência Farmacêutica. 
Elemento de Despesas: 3390300000 – Material, Bem ou Serviço para 
Distribuição Gratuita. 
Fonte de Recurso: 1203 - SUS 
Ficha: 034 
 
Os medicamentos foram solicitados no valor total de R$ 25.893,20 (Vinte e 
cinco mil, oitocentos e noventa e três reais e vinte centavos). Foram realizados 
5 (cinco) empenhos conforme abaixo: 
 

Nº Empenho Data Credor Nº do Processo Vlr. Empenho 
569/2018 17/07/18 Hospidrogas Com. De Produtos 

Hospitalares Ltda 
008335/18 R$ 19.864,00 

570/2018 17/07/18 Costa Camargo Comerc. De 008335/18 R$   1.134,00 
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Prod. Hosp. Ltda 
571/2018 17/07/18 Comercial Cirurgica RioClarense 

Ltda - Filial 
008335/18 R$  1.808,00 

572/2018 17/07/18 Hospitalares Dist. De Med. E 
Correlatos Eirelli EPP 

008335/18 R$   2.243,20 

573/2018 17/07/18 União Química Farmacêutica 
Nacional S.A 

008335/18 R$      844,00 

 
Foi identificado através dos Relatórios de Empenhos e de Pagamentos do 
Sistema Contábil que até o momento foram pagos o valor de R$ 24.902,00 
(vinte e quatro mil, novecentos e dois reais), sendo pago então a maioria dos 
empenhos exceto o de nº 573/2018 da credora a Empresa União Química 
Farmacêutica Nacional S.A no valor de R$ 844,00 (oitocentos e quarenta e 
quatro reais). Também constatamos que há um saldo a liquidar do empenho de 
nº 571/2018 em nome da empresa Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda – 
Filial, no valor de R$ 147,20 (cento e quarenta e sete reais e vinte centavos). 
Segue abaixo tabela para demonstrar os valores empenhados e já pagos até o 
momento. 
 

Vlr. Empenho Vlr. 
Liquidação 

Saldo 
Liquidado a 

pagar 

Vlr. 
Pagamento 

Sld. Emp. a 
pagar 

R$ 19.864,00 R$ 19.864,00      R$ 0,00 R$ 19.864,00     R$ 0,00 
R$   1.134,00 R$   1.134,00      R$ 0,00 R$   1.134,00     R$ 0,00  
R$   1.808,00  R$   1.660,80       R$ 0,00 R$   1.660,80    R$ 147,20 
R$   2.243,20 R$   2.243,20      R$ 0,00 R$   2.243,20     R$ 0,00 
R$     844,00 R$     844,00    R$ 844,00 R$         0,00   R$ 844,00 

 
Verificamos através de solicitação ao setor da Farmácia Básica que há um 
Termo de Adesão ao Sistema Estadual de Registro de Preços (SERP) 
assinado entre o Prefeito Municipal de Santa Teresa e o Secretário de Estado 
da Saúde no ano de 2017.      
 
Segundo a Lei Municipal de Santa Teresa nº 2.198/2011: 
 

Artigo 22 A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por 
qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha participado do 
certame licitatório, mediante prévia consulta e anuência do órgão gerenciador. 

 
§ 1º Os órgãos e entidades da Administração Pública, que não participaram do registro 
de preços, que desejarem fazer uso da Ata de Registro de Preços deverão manifestar 
seu interesse junto ao órgão gerenciador da Ata, a quem compete autorizar a adesão, 
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para que este indique os possíveis fornecedores e respectivos preços a serem 
praticados, obedecida a ordem de classificação. 

 
§ 2º Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as 
condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, 
independentemente dos quantitativos registrados em Ata, desde que o fornecimento 
não prejudique as obrigações anteriormente assumidas. 

 
Artigo 23 É permitido aos órgãos e entidades que integram a Administração Pública 
Municipal Direta e Indireta fazer uso, mediante adesão, de Ata de Registro de Preços 
de órgãos ou entidades Integrantes de outros Municípios, dos Estados, do Distrito 
Federal e da União para fornecimento de bens e contratação de serviços. 

 
§ 1º Para as adesões de que trata o caput, os órgãos e entidades municipais deverão 
manifestar seu interesse junto ao órgão gerenciador da Ata, a quem compete autorizar 
a utilização, para que este indique os possíveis fornecedores e os respectivos preços a 
serem praticados, obedecida a ordem de classificação. 
 
§ 2º A utilização do Sistema de Registro de Preços de Órgãos e Entidades de outros 
Municípios, dos Estados, do Distrito Federal e da União está condicionada, a existência 
de autorização por lei ou outro ato normativo, no âmbito de cada esfera de governo, 
bem como a expressa previsão dessa possibilidade no respectivo edital de licitação. 
 

Em conformidade com o disposto no art. 23, § 1º da Lei 2.198/2011, foi 
constatada por esta controladoria que o SERP enviou ao Prefeito Municipal 
Carta Convite para participação na Ata de Registro de Preços. 
 
No entanto com base no Parecer Jurídico das fls. 29 a 35 do Processo 
14.196/2018 entendemos que deve ser formalizado um processo interno onde 
o setor/secretaria interessado deve instruí-lo com os documentos necessários e    
submeter o mesmo a tramitação interna dos diversos setores responsáveis por 
sua autorização, apreciação e pareceres técnicos quanto à legalidade 
(jurídico). 
 
     
 
3. RECOMENDAÇÕES E CONCLUSÃO: 
 

Na aplicação dos testes de auditoria no processo de Adesão de Ata de 
Registro de Preço efetuado pelo Fundo Municipal de Saúde junto ao SERP não 
foi identificado irregularidades passíveis de apontamento. 
 
Após as análises efetuadas, com base nas disposições estabelecidas na Lei 
2.198/2011 que dispõe sobre normas específicas em matéria do sistema de 
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registro de preços no âmbito do Município de Santa Teresa, esta Unidade 
Central de Controle Interno RECOMENDA que ao efetuar qualquer adesão à 
Ata de registro de Preços de outros Municípios, Estados, do Distrito Federal e 
da União, deverá ser submetida à análise prévia da Procuradoria Municipal 
quanto aos aspectos jurídicos. Para tanto é necessário à elaboração de 
processo interno de interesse público. 
 
 
 
 
 
Santa Teresa-ES 27 de Dezembro de 2018.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Margareti Aparecida Novelli Cosme                                  
      Controlador Geral Municipal                                       


