1/13

PROCESSO TC 14594/21
Origem: Fundo Municipal de Saúde de Massaranduba
Natureza: Licitações e Contratos – Adesão à Ata de Registro de Preços
Responsável: Paulo Fracinette de Oliveira (Prefeito)
Responsável: Veruska Silva de Almeida (Secretária de Saúde)
Procurador: José Igor Ribeiro Ferreira (OAB/PB 26.359)
Relator: Conselheiro André Carlo Torres Pontes
ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS E CONTRATO. Município de
Massaranduba. Fundo Municipal de Saúde.
Aquisição
parcelada
de
medicamentos
padronizados diversos destinados à manutenção
da Secretaria de Saúde. Adesão à Ata de Registro
de Preços 009/2021, oriunda do Pregão
Presencial 009/2021, cujo órgão gerenciador foi
a Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito
Santo/PB. Regularidade com ressalvas da
adesão. Recomendação. Arquivamento.
ACÓRDÃO AC2 – TC 02354/21
RELATÓRIO
Cuida-se de processo constituído sob a forma de análise de licitações e contratos, com o
escopo de examinar o procedimento de Adesão à Ata de Registro de Preços 009/2019, oriunda do Pregão
Presencial 009/2021, cujo órgão gerenciador foi a Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo, e o
Contrato 053/2021, materializado pela Prefeitura Municipal de Massaranduba, sob a gestão do Prefeito,
Senhor PAULO FRACINETTE DE OLIVEIRA, com o objetivo da aquisição parcelada de
medicamentos padronizados diversos destinados à manutenção da Secretaria de Saúde, celebrado com a
empresa ENDOMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA (CNPJ
70.104.344/0001-26), no valor de R$772.140,30, vigente até 31/12/2021.
Documentação pertinente acostada às fls. 2/115.
No relatório exordial (fls. 116/120 e 121/126), a Unidade Técnica apontou as seguintes
constatações:
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Ao término daquela manifestação, a Unidade Técnica apontou a necessidade de
notificação da autoridade responsável para apresentar documentação e esclarecimentos.
Notificações do Prefeito e do Procurador Adjunto. Defesa apresentada às fls. 137/163
(Documento TC 70015/21). Depois de examiná-la, Órgão Técnico emitiu novel relatório (fls. 171/178),
com a seguinte conclusão:
a) Ausência de esclarecimento sobre a possibilidade dos órgãos/entidades do Município
de Massaranduba aderirem a atas gerenciadas por órgãos pertencentes a outros entes da
federação (conforme disposto na NOTA TÉCNICA Nº 01/2019 – CT - TCE/PB), haja
vista que o Decreto Nº 038, de 26 de junho de 2020, que regulamenta o Sistema de
Registro de Preços no âmbito da administração pública municipal, não dispõe
expressamente de autorização nesse sentido;
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b) Ausência de comprovação da adequação do objeto registrado às reais necessidades do
órgão ou da entidade aderente, vez que não foram apresentados estudos/levantamentos
que demonstrem a demanda ou consumo anterior;
c) Ausência de justificativa, com base em parâmetros sólidos, que a necessidade de
Massaranduba é exatamente 50% a de Cruz do Espírito Santo;
d) Ausência de justificativa consistente quanto à utilização da mesma redação dos editais
do Pregão Presencial 09/21 e da Ata de Registro de Preços, oriundo da Prefeitura de Cruz
do Espírito Santo, como meio de apresentar a estimativa do quantitativo a ser adquirido;
e) A pesquisa de mercado realizada não demonstra de forma consistente a vantajosidade
dos preços registrados em relação aos preços praticados no mercado, pois, além da
pesquisa ter se limitado às mesmas empresas constantes do Pregão Presencial 09/2021
(Processo TC 08886/21), não foram abordadas outras fontes de pesquisa capazes de
demonstrar a vantajosidade da contratação;
f) Ausência de informações sobre o percentual total de utilização da ARP quando da
adesão à ARP, conforme art. 5º, VII c/c art. 22, § 4º, Decreto nº 7.892/2013;
Chamado a se pronunciar, o Ministério Público de Contas, em Parecer da lavra da
Procuradora Sheyla Barreto Braga de Queiroz, fls. 181/188, opinou no seguinte sentido:

Na sequência, o julgamento foi agendado para a presente sessão, com as intimações de
estilo.
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VOTO DO RELATOR
A matéria debatida nos presentes autos traz à baila o procedimento de adesão à Ata de
Registro de Preços (ARP), documento formado a partir do Sistema de Registro de Preços - SRP, previsto
no art. 15, da Lei de Licitações e Contratos Administrativos.
O Sistema de Registro de Preços cuida de um conjunto de procedimentos efetuado pela
Administração Pública, visando o registro formal de preços relativos à prestação de serviços e aquisição
de bens, para contratações futuras. Segundo os ensinamentos do ilustre administrativista Hely Lopes
Meirelles:
“Registro de Preços é o sistema de compras pelo qual os interessados em fornecer
materiais, equipamentos ou serviços ao Poder Público concordam em manter os valores registrados no
órgão competente, corrigidos ou não, por um determinado período e fornecer as quantidades solicitadas
pela Administração no prazo previamente estabelecido.”
O registro de preços é precedido de licitação, realizada nas modalidades concorrência ou
pregão e deve merecer prévia e ampla pesquisa de mercado, sendo o critério de julgamento, em regra, o
de menor preço.
Depois de concluída a licitação, em qualquer das modalidades acima mencionadas, os
preços, as condições de contratação e a indicação dos respectivos fornecedores ficam registrados na Ata
de Registro de Preços, a qual deverá ser divulgada em órgão oficial de imprensa da Administração
Pública. A referida Ata fica à disposição para que os órgãos e entidades participantes do registro de
preços, ou qualquer outro órgão ou entidade da Administração, ainda que não tenha participado do
certame licitatório, possam dela usufruir.
Durante a vigência da Ata de Registro de Preços, que não pode ser superior a um ano,
havendo necessidade do objeto licitado, basta ao órgão ou entidade tomar as medidas necessárias para
formalizar a requisição, verificar se o preço registrado continua compatível com o mercado e emitir o
empenho ou, se for o caso, assinar o termo de contrato.
Indubitavelmente, com a adoção do SRP, os procedimentos de contratação são mais ágeis.
Outra vantagem visível é que o Sistema de Registro de Preços evita o fracionamento da despesa, pois a
escolha da proposta mais vantajosa já foi precedida de licitação nas modalidades concorrência ou pregão,
não restritas a valores limites para contratação.
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Urge ressaltar que a existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar
as contratações que deles poderão advir, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, respeitada a
legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do registro preferência em igualdade
de condições.
Feitas essas breves considerações, passamos a análise das falhas apontadas pela Unidade
Técnica
Ausência de esclarecimento sobre a possibilidade dos órgãos/entidades do Município
de Massaranduba aderirem a atas gerenciadas por órgãos pertencentes a outros
entes da federação (conforme disposto na NOTA TÉCNICA Nº 01/2019 – CT TCE/PB), haja vista que o Decreto Nº 038 de 26 de junho de 2020, que regulamenta
o Sistema de Registro de Preços no âmbito da administração pública municipal, não
dispõe expressamente de autorização nesse sentido.
A Unidade Técnica, fl. 124, indicou a ausência do ato normativo que regulamenta a
adesão à Ata de Registro de Preço.
Em sua defesa, o interessado anexou, fls. 148/162 o Decreto Municipal 038, de 26 de
junho de 2020 que regulamenta o Sistema de Registro de Preços no Município de Massaranduba.
A Unidade Técnica, fl. 173, acatou a documentação apresentada, no entanto apontou que,
no seu entender, estaria ausente a autorização expressa “sobre a possibilidade dos órgãos/entidades do
município de Massaranduba aderirem à ARP de outros entes da federação, conforme disposto na NOTA
TÉCNICA Nº 01/2019 – CT - TCE/PB”.
O Ministério Público de Contas, fls. 184, entendeu que:
“No caso dos autos, a diligente Auditoria constatou que, à época da realização da
Adesão objeto da vertente análise, não havia legislação municipal específica que autorizasse adesão
às Atas gerenciadas por órgãos públicos pertencentes a outros entes da Federação (cf. texto do
Decreto municipal 038/2020).”
E complementou:
“De fato, o Decreto nº 038 de 26 de junho de 2020 regulamenta o Sistema de Registro
de Preços no âmbito da administração pública massarandubense. Contudo, o supracitado ato
normativo não faz menção sobre a adesão dos órgãos/entidades do município à ARP de outros entes
federativos.”
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Consta, nos autos, que o Município regulamentou o Sistema de Registro de Preços por
meio do Decreto Municipal 038, de 26 de junho de 2020, fls. 148/162. Portanto, a regulamentação
ocorreu antes do procedimento licitatório Pregão Presencial 009/2021 realizado pelo Município de Cruz
do Espírito Santo (Processo TC 08886/21).
Ademais, consta nos autos do Processo TC 08886/21, fls. 130/134, a autorização para a
adesão a ARP por outros entes, vejamos:

Do mesmo modo, verifica-se a previsão autorizativa dada pela Prefeitura Municipal de
Cruz do Espírito Santos, fl. 43, para utilização da ARP:

O Decreto Municipal 038, de 26 de junho de 2020, fls. 160, em seu art. 26, também prevê
a autorização para utilização da ARP por outros entes:
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Ainda, compulsando os autos, consta, fls. 25 a 29, solicitação à empresa vencedora para
o fornecimento de medicamentos ao Município de Massaranduba tendo como base a ARP do Município
de Cruz do Espírito Santo.
O Município Gerenciador da ARP, fls. 87, por sua vez, autorizou a adesão à ARP
solicitada pelo Município de Massaranduba, vejamos:

Portanto, em que pese a observação levada a efeito pela Unidade Técnica, existe
regulamentação vigente no Município e foram adotados os procedimentos mínimos necessários para a
correta adesão à Ata de Registro de Preços do Município de Cruz do Espírito Santo.
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Ausência de comprovação da adequação do objeto registrado às reais necessidades
do órgão ou da entidade aderente, vez que não foram apresentados
estudos/levantamentos que demonstrem a demanda ou consumo anterior.
Ausência de justificativa, com base em parâmetros sólidos, que a necessidade de
Massaranduba é exatamente 50% a de Cruz do Espírito Santo.
A Unidade Técnica, fl. 124, indicou a ausência de adequação do objeto registrado às reais
necessidades do ente e a ausência de parâmetros para justificar as necessidades da aquisição dos
medicamentos.
Em sua defesa, o Gestor, fls. 137/138, alegou que:
“A secretaria de Saúde do município de Massaranduba informa que a aquisição de
medicamentos para esta entidade sempre foi uma aquisição corriqueira, ou seja, sempre houve demanda
que necessitasse adquirir diversos medicamentos para abastecer os mais diversos setores da saúde
municipal.
É válido ressaltar que houve um aumento de tipos de medicamentos que a prefeitura de
Massaranduba necessitou adquirir em relações há anos anteriores, tudo com base em dados
gerenciados pela Secretaria de Saúde, por exemplo, a quantidade de itens aumentou do ano de 2020
para 2021, passando de 117 itens para 163, justificando assim que a ata aderida atenderia a
necessidade desta edilidade.
Salienta-se também que em 2020 e 2021 houve um aumento significativo de preço nos
medicamentos e da demanda, provocados principalmente pela crise mundial de fornecimentos de
insumos causada pelo covid-19.
A pandemia também foi um fato público e notório que ocasionou a elevação da demanda
de pacientes que necessitavam de medicamentos, seja para o pronto atendimento ou para sintomas pós
covid-19.”
A Unidade Técnica, fl. 174, assim se pronunciou:
“O defendente não apresentou estudos/levantamentos que demonstrassem a demanda ou
consumo anterior a fim de se comprovar a adequação do objeto registrado às reais necessidades do
órgão ou da entidade aderente. Não obstante o argumento de que sempre houve demanda para
aquisição de medicamentos, bem como a situação da Pandemia do Coronavírus, faz-se necessário
demonstrar as reais necessidades do órgão, por meio de estudos ou levantamentos que suportem o
planejamento para as aquisições. Nesse sentido, as irregularidades não foram sanadas.”
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O Ministério Público de Contas, fl. 186, opinou no seguinte sentido:
“É indeclinável ao ente aderente comprovar ou justificar, formal e minudentemente, a
adequação do objeto registrado às reais necessidades do órgão ou da entidade e, bem assim, a vantagem
do preço registrado em relação aos preços praticados no mercado onde o serviço será prestado, a fim
de que se justifique a utilização da “carona”, em vez de um procedimento licitatório próprio com os
moldes e características particulares para cessar as necessidades da Administração.
O defendente não fez menção à relação entre a demanda prevista e a quantidade a ser
adquirida, embora seja exigido que, antes da contratação, a Administração contratante perfaça
levantamentos e estudos técnicos preliminares que demonstrem efetivamente tal equação.
Malgrado o argumento fundamentado no contexto pandêmico, e de que sempre houve
demanda para aquisição de medicamentos, estes são genéricos e incapazes de afastar as
irregularidades suscitadas.”
Em sua análise, a Unidade Técnica questionou a ausência de documentos que
demonstrassem a demanda ou consumo anterior a fim de se comprovar a adequação do objeto registrado
às reais necessidades do órgão ou da entidade aderente.
Ao verificar procedimentos de aquisições anteriores, consta no Documento TC 34264/20,
fls. 11/12, no Pregão Presencial 06/2020 da Prefeitura de Massaranduba, uma estimativa de compras dos
mesmos medicamentos e de quantidades similares aos que o Município tem a intenção de adquirir na
ARP ora analisada.
Do mesmo modo, também consta a adesão à Ata de Registro de Preços AD 005/2019,
oriunda da Prefeitura Municipal de Jaçanã, Documento TC 45198/19, fls. 11/16, estimativas para
aquisição de medicamentos semelhantes e com as quantidades muito próximas as que estão sendo
adquiridas no processo em exame.
Portanto, tudo leva a crer a existência de um padrão equivalente nas aquisições sem um
aumento significativo das quantidades de medicamentos em comparação com compras realizadas em
exercícios anteriores.
Não obstante, a adesão a ARP não necessariamente torna obrigatório a aquisição de todos
os medicamentos constantes no Contrato 0053/2021, fls. 98/103, pois conforme abalizada doutrina já
citada o “Registro de Preços é o sistema de compras pelo qual os interessados em fornecer materiais,
equipamentos ou serviços ao Poder Público concordam em manter os valores registrados no órgão
competente, corrigidos ou não, por um determinado período e fornecer as quantidades solicitadas pela
Administração no prazo previamente estabelecido”.
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Assim, a macula resta minimizada. De toda forma, cabe expedir recomendação para
aperfeiçoar as informações constantes em procedimentos futuros no que diz respeito ao planejamento
das quantidades de medicamentos a serem adquiridas para suprir as demandas do Município.

Ausência de justificativa consistente quanto à utilização da mesma redação dos
editais do Pregão Presencial 09/21 e da Ata de Registro de Preços, oriundo da
Prefeitura de Cruz do Espírito Santo, como meio de apresentar a estimativa do
quantitativo a ser adquirido.
A Unidade Técnica, fl. 124, solicitou justificativas para a utilização da mesma redação
dos editais do Pregão Presencial 09/21 e da Ata de Registro de Preços, oriundo da Prefeitura de Cruz do
Espírito Santo, como meio de apresentar a estimativa do quantitativo a ser adquirido.
Em sua defesa, o defendente, em síntese, alegou que “utilização da mesma redação dos
editais do pregão e da ARP, é preciso salientar que a gestão concluiu ser pertinente e adequada ao
município, não sendo necessária mudança na estimativa do quantitativo a ser adquirido”.
A Unidade Técnica, fl. 175 não acatou os argumentos apresentados, pois não foram
apresentados estudos/levantamentos que demonstrassem a demanda ou consumo anterior a fim de se
comprovar a estimativa do quantitativo a ser adquirido.
A utilização de textos, termos iguais ou equivalentes não se pode caracterizar como
irregular sem que se demonstre por outros meios de prova robustas que a sua utilização possa trazer
indícios de favorecimento ou direcionamento de procedimentos licitatórios. Portanto, a mácula, por si
só, não tem substância.

A pesquisa de mercado realizada não demonstra de forma consistente a
vantajosidade dos preços registrados em relação aos preços praticados no mercado,
pois, além da pesquisa ter se limitado às mesmas empresas constantes do Pregão
Presencial 09/2021 (Processo TC 08886/21), não foram abordadas outras fontes de
pesquisa capazes de demonstrar a vantajosidade da contratação.
A Unidade Técnica, fl. 124, entendeu que estava ausente a demonstração da vantajosidade
do preço registrado, haja vista que a pesquisa de preço inserida nos autos contemplava as mesmas
empresas do Pregão Presencial 09/2021 (Processo TC 08886/21).
O Gestor, fl. 138, alegou que:
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“A adesão da ata foi devidamente justificada pela vantajosidade para administração
pública, pois os preços estavam compatíveis com as pesquisas de mercado e com o termo de referência
juntado nos autos da ARP.
Acrescento que, as pesquisas foram realizadas pelo pesquisador (servidor público) da
prefeitura municipal de Massaranduba, o qual atestou os preços de mercado praticados e fornecidos
pelas empresas naquela data, ou seja, possui presunção de veracidade todos os documentos presentes
nesse procedimento.”
A Unidade Técnica, fl. 175, não acatou os argumentos apresentados, pois:
“Inicialmente cumpre destacar não foram apresentados preços obtidos a partir de
contratos de outros órgãos, de outras atas de registro de preços, de preços consignados nos sistemas
de pagamentos, de valores divulgados em publicações técnicas especializadas e de outras fontes capazes
de retratar o valor de mercado da contratação, inclusive, preços de contratações realizadas por
corporações privadas em condições idênticas ou semelhantes àquelas da Administração Pública.
Ademais, considerando-se que a pesquisa realizada limitou-se às mesmas empresas constantes do
Pregão Presencial 09/2021 (Processo TC 08886/21), entende-se que a pesquisa de mercado não
demonstra de forma consistente a vantajosidade do preço registrado em relação aos preços praticados
no mercado.”
O Ministério Público de Contas, fl. 187, opinou o seguinte sentido:
“Em sede da Defesa, o já nominado Alcaide de Massaranduba não submeteu pesquisa
efetivamente capaz de demonstrar que os valores contratados estão de acordo com aqueles praticados
e aceitos no mercado da região.
Outrossim, a pesquisa ‘‘realizada’’ restringiu-se às mesmas empresas constantes do
Pregão Presencial 09/2021 (Processo TC 08886/21), não tendo sido demonstrada a vantajosidade do
preço registrado em relação àqueles praticados pelo mercado.”
Consta, fls. 02/14, que o Município apresentou comprovação de pesquisas de preços
realizadas com 03 (três) fornecedores localizados no Município de Campina Grande, próximo a
Massaranduba. Assim, em que pese a observação da Unidade Técnica, as pesquisas foram realizadas,
mesmo que em quantidade mínima recomendada, e não foi apontado possível sobrepreço nos itens a
serem adquiridos. Portanto, cabe expedir recomendação para que se amplie as pesquisas de preços em
maior número de fornecedores possíveis.
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Ausência de informações sobre o percentual total de utilização da ARP quando da
adesão à ARP, conforme art. 5º, VII c/c art. 22, § 4º, Decreto nº 7.892/2013.
A Unidade Técnica indicou, fl. 124, a ausência de percentual total de utilização da ARP.
Em sua defesa, fls. 138, o defendente alegou que “as informações sobre percentual de
utilização da ARP são regidas por decreto municipal próprio, conforme já informado anteriormente, e
que houve publicação da ARP aderida.”
A Unidade Técnica, fl. 176, não acatou os argumentos apresentados sob o seguinte
fundamento:
“Embora a defesa tenha apresentado o Decreto Municipal Nº 038 de 26 de junho de 2020
(fls. 147-162), que regula o Sistema de Registro de Preços no Munícipio de Massaranduba, não foi
apresentado nos autos, no momento da adesão à ARP, o percentual total de utilização da ARP do órgão
gerenciador e participantes para fins de verificação do cumprimento do limite total (dobro do
quantitativo registrado na ARP). Nesse sentido, a irregularidade não foi sanada.”
O Ministério Público de Contas, fl. 188, entendeu se tratar de mandamento destinado ao
Órgão Gerenciador, portanto, a irregularidade apontada não se confirmaria.
Segundo consta, fls. 82/85, o Município solicitou um percentual de 50% dos quantitativos
dos itens registrados na ARP em que foi feita a adesão, fls. 82/85, que por sua vez foi autorizado pelo
Município gerenciador da ARP, fl. 87. Ademais, consta, fl. 43, previsão, no item 17.1.2.4, dos
quantitativos máximos autorizáveis. Vejamos:

Portanto, a mácula não prospera.
ANTE O EXPOSTO, VOTO no sentido de que esta egrégia Câmara decida: 1)
JULGAR REGULARES COM RESSALVAS a adesão à ata de registro de preços ora examinada e o
contrato dela decorrente; 2) RECOMENDAR para que se amplie as pesquisas de preços ao maior
número de fornecedores possíveis; 3) ENCAMINHAR cópia da decisão à Auditoria, a fim de que
proceda ao exame da despesa no processo de prestação de contas do Fundo Municipal de Saúde do
Município de Massaranduba, relativamente ao exercício de 2021; e 4) DETERMINAR o arquivamento
deste processo.
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DECISÃO DA 2ª CÂMARA DO TCE/PB
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo 14594/21, referentes ao exame do
procedimento de Adesão à Ata de Registro de Preços 009/2019, oriunda do Pregão Presencial 009/2021,
cujo órgão gerenciador foi a Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo, e do Contrato 053/2021,
materializado pela Prefeitura Municipal de Massaranduba, sob a gestão do Prefeito, Senhor PAULO
FRACINETTE DE OLIVEIRA, com o objetivo da aquisição parcelada de medicamentos padronizados
diversos destinados à manutenção da Secretaria de Saúde, celebrado com a empresa ENDOMED
COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA (CNPJ 70.104.344/0001-26), no
valor de R$772.140,30, vigente até 31/12/2021, ACORDAM os membros integrantes da 2ª CÂMARA
do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba (2ªCAM/TCE-PB), à unanimidade, nesta data, conforme
voto do relator, em:
I) JULGAR REGULARES COM RESSALVAS a Adesão à Ata de Registro de Preços
009/2021 e o Contrato 053/2021, dela decorrente;
II) RECOMENDAR para que se amplie as pesquisas de preços ao maior número de
fornecedores possíveis;
III) ENCAMINHAR cópia da decisão à Auditoria, a fim de que proceda ao exame da
despesa no processo de prestação de contas do Fundo Municipal de Saúde do Município de
Massaranduba, relativamente ao exercício de 2021; e
IV) DETERMINAR o arquivamento deste processo.
Registre-se e publique-se.
TCE – Sessão Presencial e Remota da 2ª Câmara.
João Pessoa (PB), 07 de dezembro de 2021.

Assinado

7 de Dezembro de 2021 às 19:59

Cons. André Carlo Torres Pontes
PRESIDENTE E RELATOR
Assinado

9 de Dezembro de 2021 às 13:27

Sheyla Barreto Braga de Queiroz
MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

