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UCI Executora: CONTROLADORIA REGIONAL DA UNIÃO NO ESTADO DO 

RIO DE JANEIRO 

 

 
 

_______________________________________________ 
Análise Gerencial 

 

Superintendente da CGU-RJ,  

 
 

Em atendimento à determinação contida na Ordem de Serviço n.º 201800005 e consoante 

o estabelecido na Seção III, Capítulo VII da Instrução Normativa SFC n.º 01, de 

06/04/2001, apresentamos os resultados dos exames realizados sobre a prestação de 

contas anual apresentada pela Fundação Oswaldo Cruz - Fiocruz. 

 

 

1. Introdução 

 
 

Os trabalhos foram realizados no período de 07 de maio a 29 de junho de 2018, por meio 

de testes, análises e consolidação de informações coletadas ao longo do exercício sob 

exame e a partir da apresentação do processo de contas pela unidade auditada, em estrita 

observância às normas de auditoria aplicáveis ao Serviço Público Federal. 

Nenhuma restrição foi imposta à realização dos exames. 

O Relatório de Auditoria encontra-se dividido em duas partes: Resultados dos Trabalhos, 

que contempla a síntese dos exames e as conclusões obtidas; e Achados de Auditoria, que 

contém o detalhamento das análises realizadas. Consistindo, assim, em subsídio ao 

julgamento das contas apresentadas pela Unidade ao Tribunal de Contas da União – TCU. 

 

 

 

2. Resultados dos trabalhos 
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De acordo com o escopo de auditoria firmado entre a Controladoria Regional da União 

no Estado do Rio de Janeiro e a Secretaria de Controle Externo do Tribunal de Contas da 

União no Estado do Rio de Janeiro, por meio de Reunião realizada em 13 de dezembro 

de 2017, foram efetuadas análises sobre os seguintes itens: 

 

- avaliação da conformidade das peças do processo de Prestação de Contas e dos 

conteúdos do Relatório de Gestão; 

 

- resultados quantitativos e qualitativos, em especial do macroprocesso Produção de 

Insumos para a Saúde, no âmbito das Parcerias para o Desenvolvimento Produtivo 

firmadas pelo Instituto de Tecnologia em Fármacos - Farmanguinhos; 

 

- indicadores de desempenho relativos ao macroprocesso supracitado; 

 

- gestão de pessoas, especificamente ao que diz respeito aos controles adotados para 

identificar e tratar os casos de acumulações ilegais de cargos e de jornada de trabalho 

excessiva de profissionais da área de saúde; 

 

- gestão de compras e contratações, em especial quanto à regularidade dos custos 

inerentes aos contratos de prestação de serviços continuados;  

 

- avaliação do atendimento às recomendações expedidas pela CGU que tenham impacto 

na gestão; e 

 

- cumprimento das deliberações expedidas pelo TCU, especialmente nos casos em que há 

determinação para que o órgão de controle interno se manifeste. 

 

 

 

 

 

2.23 Avaliação da Conformidade das Peças 

Para avaliar a conformidade das peças exigidas nos incisos I, II e III do art. 13 da IN TCU 

n.º 63/2010 com as normas e orientações que regem a elaboração de tais peças, foram 

verificados o rol de responsáveis, o relatório de gestão e os relatórios e pareceres de 

órgãos, entidades ou instâncias que devam se pronunciar sobre as contas ou sobre a gestão 

dos responsáveis pela unidade prestadora de contas, incluídos no Sistema e-Contas do 

TCU. 

 

Verificou-se que as peças estão em conformidade com as normas que regem sua 

elaboração e o rol de responsáveis está de acordo com as orientações do e-Contas, exceto 

por não terem sido apresentadas informações sobre os agentes que desempenharam, em 

alguns períodos do exercício de 2017, as naturezas de responsabilidade a seguir: 

 

Presidente da Fiocruz - 03/01/2018 

Vice-Presidente de Educação, Informação e Comunicação – 03/01/2018 a 12/01/2018 

Coordenador Geral de Administração – 13/06/2018 a 31/07/2018 

Diretor da Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio – 01/08/2018 

Diretor do Instituto de Tecnologia em Fármacos – 13/06/2018 a 31/07/2017  
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Por meio da Solicitação de Auditoria n.º 201800005/07, foram requeridas as informações 

faltantes, para que fossem incluídas, pela CGU, no e-Contas. Em resposta, foi apresentado 

o Memorando n.º 061/2018 – COGEPLAN, da Coordenação Geral de Planejamento 

Estratégico, de 05 de junho de 2018: 

 

“(...) informamos que no rol de responsáveis apresentado ao TCU via sistema e-contas 

constam as informações disponibilizadas no SIAFI. Os períodos em que não constam 

nenhum responsável pelo desempenho de algumas naturezas refletem o fato de não ter 

havido nenhuma nomeação oficial de titulares ou substitutos para tais funções. 

Cabe observar que, como pode ser visto em cópia do Diário Oficial da União, anexa a 

esse memorando, a nomeação da presidente N. V. T. L. foi publicada no dia 04 de janeiro 

de 2017, porém é referente a uma portaria da Presidência da República que a nomeou 

no dia 03 de janeiro de 2017.” 

   
##/Fato## 

 

 

2.24 Avaliação dos Resultados Quantitativos e Qualitativos da Gestão 

De forma a verificar o atingimento dos resultados quantitativos e qualitativos, foi avaliado 

o macroprocesso “Produção de Insumos para a Saúde” no âmbito do Instituto de 

Tecnologia em Fármacos (Farmanguinhos), no que diz respeito à execução de Parcerias 

de Desenvolvimento Produtivo - PDPs, especialmente quanto aos custos de aquisição, 

bem como em relação ao desenvolvimento, transferência e absorção de tecnologia pela 

Unidade, conforme definido em reunião entre a Secretaria de Controle Externo no Estado 

do RJ e a CGU, realizada em 13/12/2017.  

 

O tema foi abordado no Relatório CGU n.º 201700077, abrangendo os fatos relativos à 

parte do exercício de 2017 e a exercícios anteriores. A análise foi complementada nesta 

auditoria anual de contas, de modo a atualizar a situação até o final do exercício de 2017. 

 

O macroprocesso analisado se refere às atividades de produção industrial de 

medicamentos, vacinas e soros e reagentes diagnósticos, que concentram cerca de 50% 

dos recursos orçamentários destinados à Fiocruz e é executado por três unidades técnico-

científicas da Fundação, entre elas Farmanguinhos, que executa a Ação 2522 - Produção 

de Fármacos, Medicamentos e Fitoterápicos, pertencente ao Programa 2015 – 

Fortalecimento do Sistema Único de Saúde – SUS. O objetivo da ação é promover a 

produção e a disseminação do conhecimento científico e tecnológico, análises de situação 

de saúde, inovação em saúde e a expansão da produção nacional de tecnologias 

estratégicas para o SUS. 

 

A despesa liquidada relativa à Ação 2522, em 2017, foi de R$41,3 milhões, que 

corresponde à 89% da respectiva dotação orçamentária. A fabricação de unidades 

farmacêuticas por Farmanguinhos, entretanto, não é custeada apenas pelo orçamento da 

Fiocruz, mas, principalmente, por meio de transferências do orçamento do Ministério da 

Saúde – MS, via Termos de Descentralização de Créditos – TEDs, firmados entre o MS 

e a Fiocruz, distintos por medicamentos ou grupo de medicamentos. Considerando que 

os TEDs não são anuais, não é possível avaliar o valor exato por TED, por ano, para cada 

medicamento. O valor global dos TEDs vigentes, em janeiro de 2017, era de 

aproximadamente R$1,5 bilhão.  

 

A seleção da ação se deu em razão da queda substancial da produção de medicamentos 

por Farmanguinhos, considerando a capacidade para produção de seis bilhões de 

Unidades Farmacêuticas – UFs por ano e a produção acentuadamente decrescente, 
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chegando a apenas 60,5 milhões de unidades produzidas em 2016, representando 

subutilização expressiva do Complexo Tecnológico de Medicamentos de Farmanguinhos 

– CTM. Segundo informado no Relatório de Gestão de 2017 da Unidade, no exercício 

foram produzidas 115.955 mil UFs, superando a meta prevista de 89.500 UFs. De acordo 

com o relatório, a justificativa para a variação do volume de produção entre os dois 

últimos exercícios se deve, em parte, ao incremento da produção do Tacrolimo, que 

passou da demanda de cerca de cinco milhões para cerca de trinta milhões de UFs. 

Entretanto, conforme constatado no Relatório n.º 201700077 e ratificado neste relatório, 

o Tacrolimo, que é objeto de uma das PDPs analisadas, ainda não está sendo produzido 

por Farmanguinhos. A quantidade do medicamento fornecida por Farmanguinhos ao MS 

foi adquirida do parceiro privado da PDP, fabricante do medicamento, para ser entregue 

ao MS. No presente trabalho, não foram verificadas as quantidades produzidas dos demais 

medicamentos em 2017, entretanto, com base nas informações relativas ao Tacrolimo, 

pode-se afirmar que a execução física da ação informada no Relatório de Gestão de 2017 

não representa a quantidade efetiva de UFs produzidas pelo laboratório público no 

exercício. Ressalta-se que no Relatório n.º 201700077 já haviam sido apontadas 

inconsistências com relação ao quantitativo de medicamentos produzidos por 

Farmanguinhos.  

 

Como estratégia para retomada da produção, Farmanguinhos tem buscado uma 

reorientação de seu perfil produtivo por meio da formalização de PDPs, que envolvem 

ações de transferência e absorção de tecnologia para produção de medicamentos para o 

SUS e garantia de compra centralizada dos medicamentos junto ao parceiro privado, 

fabricante do medicamento, durante o período de execução das parcerias, com orçamento 

do Ministério da Saúde transferido por meio de TEDs. O marco regulatório das PDPs da 

saúde no Brasil é a Portaria GM/MS n.º 837/2012, substituída pela Portaria GM/MS n.º 

2.531/2014 e novamente substituída pela Portaria de Consolidação MS n.º 5, de 28 de 

setembro de 2017, que trata, no Anexo XCV, dos critérios para a definição da lista de 

produtos estratégicos para o SUS e do estabelecimento das PDPs e dos respectivos 

processos de submissão, instrução, decisão, transferência e absorção de tecnologia, 

aquisição de produtos estratégicos para o SUS no âmbito das PDPs e o respectivo 

monitoramento e avaliação. 

 

A análise das onze PDPs vigentes em Farmanguinhos descrita no Relatório n.º 201700077 

e na segunda parte deste relatório, demonstrou atrasos significativos nos cronogramas 

previstos e a ocorrência de aquisições antieconômicas de medicamentos dos parceiros 

privados, o que, aliado ao não cumprimento das etapas de internalização dos insumos 

farmacêuticos ativos, demonstra que os objetivos das PDPs conduzidas por 

Farmanguinhos não foram atingidos até o momento, em que pese o longo período 

transcorrido desde o início dos Acordos de transferência de Tecnologia convertidos em 

Parcerias para o Desenvolvimento Produtivo. 

 

Até o término de 2017, nenhum dos medicamentos objetos das PDPs analisadas foi 

produzido em Farmanguinhos ou no Laboratório Químico-Farmacêutico da Aeronáutica 

- LAQFA, devido aos atrasos nos cronogramas de transferência de tecnologia, bem como 

na adequação das instalações físicas dos dois laboratórios públicos para produção dos 

medicamentos. Além disso, destaca-se o cenário indefinido quanto às PDPs do Mesilato 

de Imatinibe e do Tacrolimo, conforme descrito na segunda parte deste Relatório. 

 

Em termos da economicidade, constatou-se, no trabalho relativo ao Relatório n.º 

201700077 que, apesar de Farmanguinhos adquirir medicamentos de forma centralizada 

e diretamente do fabricante, tanto na definição do preço base de referência e dos valores 

estimados apresentados no projeto executivo das PDPs, quanto nas efetivas aquisições, 
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os preços não são compatíveis com as quantidades adquiridas pelo laboratório público, 

não se verificando ganho de escala e nem desconto do que seria a margem de lucro do 

distribuidor. 

 

Nos bancos de dados do SIASG e do Banco de Preços em Saúde – BPS, foram 

identificados registros de compras de outros órgãos federais, estaduais e municipais, de 

quantidades expressivamente menores que as adquiridas por Farmanguinhos, por valores 

unitários inferiores. Não foram apresentadas evidências de que foram realizadas, a cada 

aquisição ou negociação com o parceiro, pesquisas de preço adequadas, que 

considerassem todas as circunstâncias que envolvem a compra, tais como o volume 

adquirido e a garantia de exclusividade, de forma a assegurar que os preços praticados 

estavam de acordo com os de mercado.   

 

Somente fizeram parte da amostra verificada no Relatório n.º 201700077 os 

medicamentos que também foram adquiridos no mercado nacional por outros 

compradores da administração pública além de Farmanguinhos e do Ministério da Saúde, 

no período de 2013 a 2016, com exceção da insulina, cujo período de verificação incluiu 

também o ano de 2012: Mesilato de Imatinibe (100mg e 400mg), Tacrolimo (1mg e 5mg), 

Pramipexol (0,125mg, 0,250mg e 1mg), Insulina Humana Recombinante NPH 100UI/ml 

(10ml, frasco/ampola) e Cabergolina. Constatou-se aquisição antieconômica de todos os 

medicamentos, com exceção do Mesilato de Imatinibe 400mg e da Cabergolina.  

 

Ressalte-se que o Acordo de Transferência de Tecnologia da Insulina Humana 

Recombinante foi interrompido, sem conclusão, devido ao esgotamento dos recursos 

transferidos pelo Ministério da Saúde, conforme detalhado no Relatório n.º 201700077. 

 

Neste trabalho de auditoria anual de contas, foram verificadas as compras de 

medicamentos objetos de PDPs realizadas por Farmanguinhos em 2017: Mesilato de 

Imatinibe (100mg e 400mg), Tacrolimo (1mg e 5mg), Pramipexol (0,125mg, 0,250mg e 

1mg), Cabergolina e Sevelamer. Constatou-se a ocorrência dos mesmos fatos apontados 

no Relatório n.º 201700077, chegando-se a um prejuízo potencial, em 2017, de R$126 

milhões, na aquisição de Mesilato de Imatinibe (100mg e 400mg), Tacrolimo (1mg e 

5mg), conforme descrito na segunda parte deste relatório. 

 

Tendo em vista os atrasos verificados nos cronogramas de todas as PDPs vigentes e a 

falta de vinculação entre as aquisições e a execução física das etapas de transferência de 

tecnologia, as aquisições por dispensa de licitação junto ao fabricante e o risco de prejuízo 

potencial tendem a ser prolongados por prazo indefinido. 

 

Em relação à adequação das instalações fabris de Farmanguinhos para produção dos 

medicamentos das PDPs, verificou-se, ainda, que a obra foi iniciada sem a aprovação 

prévia formal do projeto e das plantas pelo órgão estadual de vigilância sanitária do 

Estado do Rio de Janeiro, o que se constitui em risco potencial de redefinições onerosas 

do projeto contratado e em fase final de execução. Os valores desembolsados, até março 

de 2018, no entanto não demonstram extrapolação do valor da contratação, de modo que 

o referido risco não se materializou até o momento.   

 

Apesar dos achados do Relatório n.º 201700077 e deste relatório de auditoria anual de 

contas, consta a seguinte informação do Relatório de Gestão de 2017 da Fiocruz: 

 

“Em 2017, além das treze PDPs já existentes em diferentes etapas, ao final do ano de 

2017, cinco novas PDPs foram firmadas. Os frutos destas PDPs começam a aparecer em 

http://www.portaldatransparencia.gov.br/


 

    Dinheiro público é da sua conta                                                         

www.portaldatransparencia.gov.br 
6 

2017 e 2018 onde algumas destas são internalizadas com o início do fornecimento e 

produção local.” 

    
##/Fato## 

 

 

2.25 Avaliação dos Indicadores de Gestão da UJ 

Com o objetivo de avaliar os indicadores de desempenho apresentados no Relatório de 

Gestão, foi selecionado o macroprocesso “Produção de Insumos para a Saúde”, tendo em 

vista o escopo da auditoria definido em conjunto com o Tribunal de Contas da União. Os 

principais produtos fornecidos pela Fiocruz são vacinas, medicamentos, biofármacos e 

reagentes diagnósticos, sendo Bio-Manguinhos responsável pelo fornecimento de 

vacinas, biofármacos e reagentes, enquanto Farmanguinhos é responsável pelo 

fornecimento de medicamentos de base sintética ao Ministério da Saúde. Além desses, o 

Instituto Carlos Chagas fornece conjunto de diagnóstico para hantavirose. 

No Relatório de Gestão, são apresentados os indicadores “Percentual de atendimento à 

demanda de vacinas do Programa Nacional de Imunização” e “Percentual de 

atendimento à demanda de antirretrovirais do Programa de AIDS/Ministério da Saúde”. 

Esses indicadores são os mesmos apresentados nos últimos anos pela Fiocruz, o que 

permite a comparabilidade dos resultados obtidos no exercício com os de anos anteriores. 

Sob o aspecto da economicidade, ambos os indicadores não necessitam de custo 

adicionais.  

Conforme já descrito na auditoria de contas relativa ao exercício de 2016 (Relatório n.º 

201701051), esses indicadores não são suficientes, no entanto, para avaliar a atuação da 

Fiocruz na produção de insumos para a saúde, ou seja, não atendem ao critério de 

completude. 

Em relação ao Indicador “Percentual de atendimento à demanda de vacinas do Programa 

Nacional de Imunização”, pode-se afirmar que é expressivo para representar o 

desempenho de Bio-Manguinhos, contudo o indicador “Percentual de atendimento à 

demanda de antirretrovirais do Programa de AIDS/Ministério da Saúde” não é suficiente 

para avaliar o desempenho de Farmanguinhos, devido a diversidade de seu portfólio de 

medicamentos, principalmente em decorrência das PDPs firmadas. Em 2017, os 

antirretrovirais representaram apenas 36% dos medicamentos fornecidos por 

Farmanguinhos.  

 

Além disso, o indicador “Percentual de atendimento à demanda de antirretrovirais do 

Programa de AIDS/Ministério da Saúde” também não diferencia produção de 

fornecimento, já que a maioria dos medicamentos fornecidos por Farmanguinhos em 

2017 foram apenas distribuídos, estando sua produção a cargo de laboratórios privados. 

Dessa forma, compromete sua utilidade, na medida em que não demonstra o cumprimento 

das atribuição do Instituto prevista no Art. 22 do Decreto n.º 8.932/2016 : “I - fabricação 

de produtos biotecnológicos e insumos estratégicos para prevenção, controle, 

tratamento, prognóstico e diagnóstico de doenças e de outros produtos de interesse para 

a saúde pública.” 

 

Em relação à mensurabilidade, o indicador “Percentual de atendimento à demanda de 

antirretrovirais do Programa de AIDS/Ministério da Saúde” foi avaliado em 2016 e 

foram demonstradas falhas quanto à acessibilidade e confiabilidade dos dados fornecidos. 

No Relatório de Gestão são apresentados três diferentes valores absolutos que 

representam percentuais distintos de atendimento à demanda de antirretrovirais do 

Programa de AIDS/Ministério da Saúde (95,46%, 96,49% e 95,54%), que mais uma vez 
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apontam falhas na mensuração desse indicador. Esses valores estão descritos nos Itens 

3.3.2 – Execução física e financeira das ações da Lei Orçamentária Anual de 

responsabilidade da unidade e 3.4 – Apresentação e análise de indicadores de desempenho 

do Relatório de Gestão da Fiocruz.   

 

Em relação ao primeiro percentual (95,46%), que é o apresentado no item 3.4 do Relatório 

de Gestão como o resultado do indicador no exercício de 2017, o Diretor de 

Farmanguinhos informou que não computou as 1,2 milhão de unidades do medicamento 

Efavirenz entregues no final de dezembro e somente inseridas no sistema interno da 

Fiocruz para aferição dos indicadores em janeiro de 2018. Esse valor explica a diferença 

entre os percentuais de 95,46% e 96,49%. O terceiro percentual, 95,54%, segundo o 

gestor, seria a demanda específica de 2017 e sua entrega, sem considerar as entregas 

realizadas no ano que seriam ainda de pautas de exercícios anteriores, não entregues à 

época. Essas divergências de informação no mesmo Relatório de Gestão prejudicam a 

confiabilidade do resultado do indicador “Percentual de atendimento à demanda de 

antirretrovirais do Programa de AIDS/Ministério da Saúde”. 

 

Como as falhas foram identificadas desde a auditoria anual de contas de 2016, a CGU 

emitiu recomendação, naquela ocasião, para a Fiocruz apresentar no Relatório de Gestão 

indicadores confiáveis e úteis a respeito dos medicamentos de base sintética produzidos, 

que permitam aos gestores avaliar o desempenho de Farmanguinhos e os resultados 

obtidos com a implementação de ações previstas no Eixo Estratégico 3 - Inovação e 

Complexo Produtivo em Saúde. Essa recomendação está sendo monitorada no Plano de 

Providências Permanente, contudo o gestor ainda não adotou providências para seu 

cumprimento.  

  

  
##/Fato## 

 

 

2.26 Avaliação da Gestão de Pessoas 

Para avaliar a gestão de pessoas, foram verificados os controles adotados pela Fiocruz 

para identificar e tratar os casos de acumulações ilegais de cargos públicos e de jornadas 

de trabalho excessivas, conforme definido em reunião entre a Secretaria de Controle 

Externo no Estado do RJ e a CGU, realizada em 13/12/2017. 

 

Dessa forma, foi realizado levantamento com o objetivo de identificar as seguintes 

situações relacionadas a acúmulo de vínculos públicos ou jornadas de trabalho excessivas 

relacionados a servidores da Fiocruz pertencentes às categorias funcionais de 

Tecnologista em Saúde Pública, Pesquisador em Saúde Pública e Médico: 

 

a) Coexistência de mais de dois vínculos empregatícios públicos de profissionais 

ocupantes de cargos privativos de profissionais de saúde, situação vedada pelos incisos 

XVI e XVII do artigo 37 da Constituição Federal; 

b) Coexistência de mais de um vínculo empregatício público de profissionais ocupantes 

de demais cargos; 

c) Ocorrência de vínculos empregatícios, públicos ou privados, cujas jornadas de trabalho 

somadas superam sessenta horas semanais, necessitando a demonstração da 

compatibilidade das jornadas, assim como o regular cumprimento da carga horária; e 

d) Ocorrência de vínculos com empregadores sediados fora da região metropolitana do 

Rio de Janeiro (ou da respectiva sede do escritório da Fiocruz nos demais estados), 

necessitando a demonstração da compatibilidade das jornadas, assim como o regular 

cumprimento da carga horária. 
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Foram identificados possíveis casos relacionados às quatro situações examinadas, que 

devem ser apurados e avaliados pela Fiocruz. Para tanto, foi encaminhado à Fiocruz o 

Ofício n.º 3338/2018/GAB/RJ/Regional/RJ-CGU, de 23 de fevereiro de 2018, com a 

planilha eletrônica contendo as inconsistências preliminarmente identificadas e prazo 

para resposta até 23 de março de 2018. Por meio do Ofício n.º 218/2018-PR, de 20 de 

março de 2018, a Presidente da Fiocruz solicitou, em razão da complexidade do assunto 

e do grande número ocorrências, prorrogação do prazo para resposta até o dia 31 de julho 

de 2018, acatada pela CGU.  

 

O quadro a seguir consolida os casos identificados no levantamento da CGU, por cargo e 

por situação. Alguns servidores se enquadram em mais de uma situação. 

 

Quadro – Possíveis ocorrências de acúmulo de cargos ou de jornadas excessivas 

CARGO 

QUANTIDADE DE 

SERVIDORES 

QUE SE 

ENQUANDRAM 

EM PELO MENOS 

UMA DAS 

SITUAÇÕES 

APONTADAS 

QUANTIDADE 

DE 

SERVIDORES 

COM CARGA 

HORÁRIA 

MAIOR QUE 

60H 

SEMANAIS 

QUANTIDADE 

SERVIDORES 

COM MAIS DE 

1 VÍNCULO 

PÚBLICO  (OU 

MAIS DE 2, NO 

CASO DOS 

MÉDICOS) 

QUANTIDADE DE 

SERVIDORES 

COM VÍNCULO 

FORA DA REGIÃO 

METROPOLITANA 

PESQUISADORES 79 67 36 12 

TECNOLOGISTAS 171 132 123 11 

MÉDICOS 21 21 21 0 

Fonte: Siape DW e RAIS 

 

As informações parciais sobre as apurações e sobre os mecanismos de controle existentes 

apresentadas por meio do Memorando 060/COGEPE, de 10 de maio de 2018, durante 

esta auditoria anual de contas, demonstraram a precariedade dos atuais procedimentos 

utilizados pela Fiocruz para identificar e tratar os possíveis casos de acúmulos ilegais de 

cargos públicos e de jornadas de trabalho excessivas. 

 

Em razão dos fatos mencionados, foi emitida a Nota de Auditoria n.º 201800005/01, com 

recomendações para que a Unidade conclua a apuração dos casos apontados no 

levantamento da CGU e estabeleça rotina normatizada para identificação de casos de 

acúmulo de cargo/função indevida ou de jornadas de trabalho excessivas por seus 

servidores. 

   
##/Fato## 

 

 

2.27 Avaliação da Regularidade dos Processos Licitatórios da UJ 

Com o objetivo de atender ao escopo da auditoria de contas, previamente estabelecido 

entre o Órgão de Controle Interno e a Secretaria de Controle Externo no Estado do Rio 

de Janeiro, em reunião realizada em 13 de dezembro de 2017, foi avaliada a adequação 

das contratações no âmbito das Unidades da Fiocruz, no que tange à regularidade dos 

custos inerentes aos contratos de prestação de serviços continuados. O resultado do 

trabalho encontra-se consignado no relatório CGU n.º 201702140.  

 

Foram analisados os pagamentos, efetuados no exercício de 2016 e primeiro trimestre do 

exercício de 2017, dos três contratos de prestação de serviços continuados relacionados a 

seguir, com o objetivo de responder a um conjunto de questões de auditoria previamente 
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formuladas e relacionadas aos cinco módulos da planilha de custos e formação de preços 

anexa à Instrução Normativa SLTI n.º 2/2008, que dispõe sobre regras e diretrizes para a 

contratação de serviços, continuados ou não, e era vigente no período analisado.  

 

- Contrato n.º 01/2013 - Casa de Oswaldo Cruz – COC, no valor contratado de 

R$24.012.981,82 até 2017 - prestação de serviços de engenharia para manutenção e 

conservação preventiva e corretiva das edificações tombadas de interesse histórico e não 

tombadas dos espaços urbanos dos componentes museográficos do baú do caminhão da 

ciência móvel e dos trenzinhos da Casa de Oswaldo Cruz; 

  

- Contrato n.º 22/2016 - Coordenação Geral de Infraestrutura dos Campi – COGIC, no 

valor contratado de R$16.310.940,12 até 2017 - prestação de serviços de conservação e 

manutenção das áreas externas, contemplando as atividades de construção e manutenção 

de áreas verdes do campus de Manguinhos; e 

  

- Contato n.º 02/2012 - Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos – Bio-Manguinhos, 

no valor contratado de R$1.054.994.877,21 até 2017 - prestação de serviços de apoio 

administrativo e operacional, acessórios e instrumentais aos processos de produção, 

controle e garantia da qualidade, desenvolvimento e gestão de imunobiológicos, reativos 

para diagnósticos e biofármacos. 

 

A análise realizada foi estritamente financeira, com base nos pagamentos realizados e nos 

documentos de controles mantidos pelas fiscalizações dos contratos da amostra. Não 

foram abordados aspectos relacionados à qualidade dos serviços prestados e à execução 

física dos contratos.  

 

As falhas identificadas em decorrência da análise realizada foram as seguintes:  

 

a) No Contrato n.º 02/2012 - Bio-Manguinhos, constatou-se que estão previstos 

cargos com nomenclaturas não usuais no mercado de trabalho e que caracterizam 

uma espécie de plano de cargos e salários específico e elaborado pela própria 

Unidade para os empregados terceirizados. Os salários pagos aos contratados não 

estão amparados em Acordos Coletivos de Trabalho. Além disso, identificou-se 

pagamentos de gratificação de função a empregados terceirizados, sem previsão 

contratual; 

 

b) Nos três contratos analisados, identificou-se a deficiência dos controles de 

frequência adotados. Nos Contratos n.º 22/2016 – COGIC e 01/2013 – COC, 

constatou-se pagamentos por serviços não prestados em função da não reposição 

de faltas e outros afastamentos. No caso do Contrato n.º 02/2012 – Bio-

Manguinhos, as fragilidades no controle de frequência geraram o pagamento de 

horas extras sem a necessária segurança quanto à sua efetiva realização; 

 

c) No Contrato n.º 02/2012 – Bio-Manguinhos, verificou-se que os pagamentos de 

adicionais de horas extras não foram esporádicos e devidamente autorizados pelas 

áreas competentes, além de não haver acompanhamento adequado da equipe de 

fiscalização mediante confronto das horas extras cobradas com as folhas de ponto 

mensais dos funcionários. Ademais, foram identificados pagamentos de horas 

extras aos empregados terceirizados em dias úteis que foram considerados como 

feriado pela Fiocruz, em função da decretação de ponto facultativo pelo Estado 

ou Município do Rio de Janeiro, não aplicável à Administração Pública Federal. 

Neste contrato, também foi identificada a incidência indevida do custo com abono 

pecuniário de férias trabalhadas no cálculo dos Encargos Sociais/Trabalhistas e o 
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pagamento em duplicidade do adicional de 1/3 de férias sobre os dias de férias 

trabalhados; 

 

d) No Contrato n.º 22/2016 – COGIC, verificou-se que os valores pagos a título de 

auxílio transporte foram calculados considerando dias não trabalhados. 

Constatou-se também que não houve redução do percentual de aviso prévio 

trabalhado para 0,194% a partir do segundo ano de vigência, conforme dispõe o 

Acórdão TCU n.º 1186/2017-Plenário; 

 

e) Nos Contratos n.º 22/2016 – COGIC e 01/2013 – COC, foi identificado 

pagamento de insumos sem que houvesse a comprovação do custo efetivo 

incorrido. Verificou-se, também, que os percentuais de custo indireto e lucro 

praticados são superiores a parâmetros de referência adotados pela Administração 

Pública, sem justificativa técnica; e 

 

f) No Contrato n.º 01/2013 – COC, verificou-se que a planilha de custos contratada 

não reflete a forma pela qual a empresa recolhe a contribuição previdenciária, que 

optou pela desoneração tributária da folha de pagamentos. 

 

Na segunda parte deste relatório está descrito o achado mencionado no item “a”, tendo 

em vista que a atuação de dirigente integrante do rol dos responsáveis contribuiu, em 

alguma medida, para a ocorrência da falha. Os demais achados não foram abordados neste 

relatório por não ter sido identificada vinculação direta a atitudes dos responsáveis 

componentes do rol, no exercício de abrangência desta Auditoria Anual de Contas. 

 

Cabe ressaltar que diversas das falhas abordadas no Relatório CGU n.º 201702140 

resultaram em pagamentos indevidos às empresas contratadas, decorrentes, sobretudo, de 

fragilidades nos controles internos da Fiocruz quanto à fiscalização dos contratos de 

prestação de serviços, o que demonstra a necessidade de aprimoramentos nesta área de 

modo a dirimir riscos à gestão de contratos da Unidade. Recomendou-se, então, naquele 

relatório, o aprimoramento das rotinas adotadas para fiscalização de contratos e a 

implementação dos devidos ressarcimentos ao Erário. 

 

  
##/Fato## 

 

 

2.28 Avaliação do Cumprimento das Recomendações da CGU 

Foram analisados os controles administrativos adotados pela Fiocruz para atendimento às 

recomendações expedidas pela CGU, que são monitoradas pelo Plano de Providências 

Permanente.  

 

A Fiocruz mantém rotina de acompanhamento das recomendações por intermédio da 

Auditoria Interna, que periodicamente solicita aos gestores das áreas a demonstração do 

atendimento às recomendações, utilizando o sistema Monitor para atualizar as 

providências adotadas. 

 

Verificou-se que 47 recomendações permanecem em monitoramento, das quais 43 ainda 

dependem da adoção de providências efetivas pelas Unidades da Fiocruz e quatro 

dependem de análise da CGU com vistas a atestar as informações apresentadas pela 

Unidade sobre o cumprimento das recomendações.  
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Em relação às recomendações que permanecem sendo monitoradas, 27% foram emitidas 

há mais de quatro anos sem que ainda tenham sido cumpridas. Sobre os assuntos, 45% 

são relacionadas às contratações junto à Fundação para o Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico em Saúde (Fiotec) e 21% das recomendações são da área de licitações e 

contratos.  

 

Nesse sentido, a representatividade das recomendações relacionadas aos contratos com a 

Fiotec e o volume de recursos envolvidos demonstram a necessidade de atuação dos 

gestores nessa área, com o objetivo de aprimorar os controles internos e reduzir os riscos 

decorrentes da não adoção de providências pertinentes à aplicação dos recursos por 

intermédio da Fundação de Apoio. 

  
##/Fato## 

 

 

2.29 Avaliação do Cumprimento das Determinações/Recomendações do TCU 

 No exercício de 2017, não foram expedidos acórdãos pelo Tribunal de Contas da União 

endereçados à Fiocruz com determinação específica para acompanhamento da CGU.  

O acompanhamento das determinações expedidas pelo TCU é monitorado pela Auditoria 

Interna da Fiocruz e os resultados estão descritos no Relatório de Gestão relativo a 2017.  

 

  
##/Fato## 

 

 

 

2. 8 Ocorrências com dano ou prejuízo  

 

Entre as análises realizadas pela equipe, não foi constatada ocorrência de dano ao erário. 

 

 

 

3. Conclusão 

 
 

Eventuais questões formais que não tenham causado prejuízo ao erário, quando 

identificadas, foram devidamente tratadas por Nota de Auditoria e as providências 

corretivas a serem adotadas, quando for o caso, serão incluídas no Plano de Providências 

Permanente ajustado com a UJ e monitorado pelo Controle Interno. Tendo sido abordados 

os pontos requeridos pela legislação aplicável, submetemos o presente relatório à 

consideração superior, de modo a possibilitar a emissão do competente Certificado de 

Auditoria. 

 

 

 

Rio de Janeiro/RJ. 

 

 

Nome:  

Cargo: AUDITOR FEDERAL DE FINANÇAS E CONTROLE 
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Assinatura:  

 

Nome:  

Cargo: AUDITOR FEDERAL DE FINANÇAS E CONTROLE 

 

Assinatura:  

 

 

 

Relatório supervisionado e aprovado por:  

 

_____________________________________________________________ 

Superintendente da CGU-RJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________ 
Achados da Auditoria - nº 201800005 

 

1 GESTÃO OPERACIONAL                            

1.1 AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS                       

1.1.1 EFETIVIDADE DOS RESULTADOS OPERACIONAIS        

1.1.1.1 CONSTATAÇÃO 
 

Não atingimento dos resultados diretos esperados em decorrência das PDPs 

conduzidas por Farmanguinhos e não fornecimento dos medicamentos com o 

insumo farmacêutico ativo nacional, combinado com a precarização da força de 

trabalho de Farmanguinhos nas áreas de gestão, desenvolvimento e absorção de 

tecnologia do Projeto Executivo das PDPs. 

 

Fato 
 

 Os resultados obtidos com as PDPs firmadas por Farmanguinhos, à luz dos objetivos e 

critérios para a escolha das Parcerias no âmbito das políticas públicas destinadas ao 

fortalecimento das indústrias farmacêuticas e farmoquímicas nacionais, foram analisados 

no trabalho de auditoria cujo resultado encontra-se consignado no Relatório CGU n.º 

201700077. 

 

As parcerias para o desenvolvimento produtivo – PDPs estão inseridas no contexto de 

diversas medidas adotadas pelo Ministério da Saúde, com o objetivo de promover o 
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desenvolvimento do Complexo Econômico Industrial em Saúde – CEIS e reverter o saldo 

deficitário da Balança Comercial do Setor da Saúde. 

 

As medidas adotadas envolvem articulação intersetorial de diversos órgãos do Governo 

Federal, de modo a garantir o investimento em inovação e absorção de tecnologia da área 

da saúde, com implementação das seguintes políticas públicas, entre outras:  

 

- financiamento à inovação para insumos industriais na área de saúde por intermédio do 

BNDES e da FINEP; 

- utilização do poder de compra do Ministério da saúde na aquisição de produtos 

estratégicos; 

- estímulo à formalização de parcerias entre laboratórios públicos e privados, com vistas 

à internalização da tecnologia e produção de fármacos e vacinas pelos laboratórios 

públicos; 

- concessão de incentivos fiscais; 

- avanços na regulação sanitária; e 

- estímulos à pesquisa em saúde. 

 

Os Artigos 3º e 6º da Portaria n.º 2.531/2014 apresentam os objetivos das PDPs e os 

critérios necessários para a definição dos produtos estratégicos para o SUS, que norteiam 

os benefícios esperados com a implementação da política de parcerias na área da saúde.  

 

Nesse sentido, buscou-se avaliar os resultados positivos obtidos com as PDPs 

formalizadas por Farmanguinhos, já verificados em termos de internalização da 

fabricação do medicamento no Brasil, contribuição para redução do déficit da Balança 

Comercial do Setor de Saúde, nacionalização do Insumo Farmacêutico Ativo - IFA e 

consequente fortalecimento da indústria farmoquímica nacional, economia em compras 

públicas, incremento na capacitação de recursos humanos de Farmanguinhos e na sua 

capacidade produtiva. 

 

Conforme descrito no Relatório n.º 201700077, para Farmanguinhos, especificamente, as 

PDPs também são relevantes como estratégia para a retomada da produção em seu parque 

fabril, que se encontra significativamente ocioso em relação a sua capacidade 

operacional. 

Apesar de os primeiros Acordos de Cooperação para Transferência de Tecnologia, 

posteriormente enquadrados como PDPs, serem datados de 2006 (Insulina Humana 

Recombinante) e 2010 (Tacrolimo), ainda não houve produção dos respectivos 

medicamentos em Farmanguinhos, tendo em vista que os cronogramas físicos das PDPs 

vigentes se encontram atrasados, conforme é descrito no Item 1.1.1.2 deste Relatório. O 

quadro a seguir resume o início dos referidos Acordos ou Parcerias: 

 

Quadro - Ano da assinatura dos Acordos de Transferência de Tecnologia e PDPs 

formalizados por Farmanguinhos: 

Medicamento Ano da 

Assinatura (1) 

Atazanavir 2011 

Cabergolina 2013 

Docetaxel 2015 

Insulina Humana Recombinante 2006 

Mesilato de Imatinibe 2013 

Pramipezol 2011 

Rifampicina + Isoniazida+ 2010 
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Etambutol+Pirazinamida 

Sevelamer 2013 

Sirolimo 2010 

Tacrolimo 2010 

Tenofovir + Lamivudina 2012 

Tenofovir + Lamivudina+ Efavirenz 2012 

(1) De acordo com as respostas às Solicitações de Auditoria. 

 

Atualmente, Farmanguinhos adquire os medicamentos dos laboratórios privados 

parceiros e os distribui ao SUS de acordo com a pauta definida pelo Ministério da Saúde.  

 

Considerando o longo período já transcorrido desde a assinatura dos Acordos de 

Cooperação para Transferência de Tecnologia, conforme demonstrado no quadro acima, 

buscou-se avaliar as externalidades positivas já obtidas, à luz dos objetivos da política de 

PDPs para o desenvolvimento do CEIS definidos na Portaria n.º 2.531/2014. 

 

I - Internalização da fabricação do medicamento no território nacional e 

contribuição para redução do déficit da Balança Comercial do Setor de Saúde 

 

Com exceção do Atazanavir e da Insulina Humana Recombinante, os demais parceiros 

privados já produziam os medicamentos objeto das PDPs em território nacional.  

 

Além dos parceiros, em consultas aos registros na Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária – ANVISA sobre os medicamentos para os quais Farmanguinhos formalizou 

PDPs, verificou-se que outros laboratórios nacionais já detinham os registros para 

fabricação desses medicamentos ou adquiriram seus registros nos anos seguintes ao início 

das parcerias firmadas por Farmanguinhos, conforme relaciona-se a seguir:  

 

Quadro – Laboratórios nacionais com registros para produção dos medicamentos 

Medicamento Quantidade de laboratórios nacionais 

privados, exceto FIOCRUZ 

Mesilato de Imatinibe 100mg e 400mg 3 

Tacrolimo 1mg e 5mg 2 

Pramipexol 0,125mg, 0,250mg e 1mg 2 

Cabergolina 0,5mg 3 

Sevelamer 800mg 2 
Fonte: www.anvisa.gov.br (acesso em abril/2017) 

 

Cabe ressaltar que as etapas de transferências de tecnologia da Cabergolina e do 

Sevelamer não foram iniciadas.  

 

Dessa forma, verifica-se que, a despeito das PDPs em curso, a produção dos 

medicamentos relacionados nos quadros supracitados já se encontra internalizada em 

território nacional e nenhum dos medicamentos ainda é produzido pelo laboratório 

público. 

 

Em relação aos medicamentos Atazanavir e Insulina Humana Recombinante, continuam 

sendo importados para distribuição ao SUS. Não é possível até o momento, portanto, 

atribuir impactos positivos às PDPs conduzidas por Farmanguinhos, no sentido de 

reverter o saldo negativo da Balança Comercial em produtos de Saúde.  

 

Para os laboratórios nacionais que não são os parceiros das PDPs, vislumbra-se até 

impactos negativos, tendo em vista que ficam impedidos, durante o longo prazo de 
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vigência das PDPs, de vender seus produtos ao Ministério da Saúde, que é o principal 

comprador público de medicamentos no Brasil, correndo-se o risco de prejudicar a própria 

indústria nacional que a política pública pretende fomentar. 

 

É questionável, ainda, a necessidade de formalização e de continuidade das PDPs dos 

medicamentos relacionados no quadro anterior, considerando que já são produzidos por 

laboratórios nacionais e a própria utilização da compra centralizada do Ministério da 

Saúde já poderia fortalecer o Complexo Econômico-Industrial de Saúde do país, sem os 

custos elevados como os incorridos nas PDPs, conforme demonstrado no Item 1.1.1.3 

deste Relatório. 

 

Em relação ao medicamento Rifampicina+Isoniazida+Etambutol+Pirazinamida, em 

pesquisas nos sites internacionais de preços de medicamentos realizadas pela equipe de 

auditoria em abril de 2017, não foi localizada nenhuma aquisição dessa combinação, não 

sendo possível avaliar se esse medicamento é utilizado em outros países. Embora a PDP 

esteja vigente, houve apenas uma aquisição isolada do medicamento por Farmanguinhos 

em 2015. 

 

Quanto ao medicamento Tenofovir+Lamivudina, em pesquisa nos sites internacionais de 

preços de medicamentos, verificou-se que essa combinação é pouco usual. Além do 

Brasil, é utilizada pela Organização Pan Americana de Saúde-OPAS para tratamento da 

AIDS em países menos desenvolvidos na América Central. Nos sites internacionais de 

preços, constam combinações do Tenofovir ou da Lamivudina com outros fármacos.  

 

II – Nacionalização do Insumo Farmacêutico Ativo – IFA e consequente 

fortalecimento da indústria farmoquímica nacional 

 

A nacionalização do IFA é um dos critérios obrigatórios para a definição dos produtos 

estratégicos para o SUS e etapa necessária em todas as PDPs firmadas ao amparo da 

Portaria MS n.º 2.531/2014, tendo em vista a necessidade de recuperação da indústria 

farmoquímica nacional identificada pelo Governo Federal. Dessa forma, os projetos 

executivos das PDPs, obrigatoriamente, apresentam item que demonstra que a parceria 

garantirá a verticalização gradual do IFA durante as etapas de transferência de tecnologia, 

de modo que, ao final do processo, o IFA do medicamento fornecido ao Ministério da 

Saúde seja produzido por laboratório farmoquímico nacional.  

 

Com exceção da Insulina Humana Recombinante e da combinação 

Rifampicina+Isoniazida+Etambutol+Pirazinamida, todas as demais PDPs formalizadas 

por Farmanguinhos apresentam como participante um parceiro nacional que será 

responsável pelo fornecimento do IFA nacional ao parceiro repassador da tecnologia do 

medicamento e, posteriormente, à Farmanguinhos, quando este passar a produzir o 

medicamento objeto de PDP em seu parque fabril.  

 

De acordo com a Portaria n.º 2.531/2014, todos os projetos para produtos de síntese 

química e síntese mista devem contemplar a verticalização nacional de etapas produtivas 

significativas para o parque produtivo nacional farmoquímico, bem como apresentar o 

balanço de divisas com a importação do IFA e o impacto anual na economia de divisas 

durante as fase de estabelecimento da PDP. 

 

Dessa forma, a nacionalização do IFA é obrigatória nas PDPs de produtos de base 

sintética e seus impactos positivos já devem ser obtidos mesmo antes da conclusão da 

PDP, tendo em vista que uma das etapas é o fornecimento do medicamento pelo parceiro 
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privado com o IFA nacional, ou seja, ainda durante as etapas de transferência de 

tecnologia do produto acabado. 

 

A instituição pública é responsável por garantir, junto ao seu parceiro privado, a 

internalização da produção nacional do IFA, conforme previsto no Artigo 68 da Portaria 

n.º 2.531/2014. 

 

Na análise de cinco PDPs de Farmanguinhos selecionadas por amostragem não 

probabilística, verificou-se que, até meados de 2017, não havia ocorrido a nacionalização 

do IFA em nenhuma delas, ou seja, os medicamentos fornecidos ao Ministério da Saúde 

por Farmanguinhos, adquiridos dos parceiros privados, não continham o IFA nacional.  

 

Todos os medicamentos analisados, Tacrolimo, Tenofovir + Lamivudina, Cabergolina, 

Pramipexol, e Mesilato de Imatinibe, utilizavam o IFA importado, em que pese constar 

dos respectivos projetos executivos a obrigatoriedade que que os parceiros privados 

adquirissem os medicamentos dos laboratórios farmoquímicos nacionais participantes 

das PDPs, conforme resumido no quadro a seguir: 

 

Quadro – PDPs selecionadas na amostra acerca da nacionalização do IFA 

 
Fonte: Projetos Executivos das PDPs, apresentados por Farmanguinhos em resposta às Solicitações de 

Auditoria. 

 

Em relação ao medicamento Tacrolimo, o fato de a Libbs Farmacêutica Ltda. também ser 

a responsável pelo fornecimento do IFA nacional foi a motivação determinante para a sua 

escolha como parceira da PDP, conforme descrito no item 3 do Projeto Executivo 

apresentado em resposta às Solicitações de Auditoria. 

 

A previsão inicial era de que, em 2012, a parceira já fornecesse o medicamento com o 

IFA nacional. No entanto, de acordo com o 2º Termo Aditivo ao Acordo de Cooperação 

para transferência de Tecnologia, até o terceiro trimestre 2018, Farmanguinhos estará 

adquirindo o medicamento da Libbs com o IFA importado e começará a produzir o 

medicamento com o IFA nacional fornecido pela Libbs no segundo quadrimestre de 2018. 

 

De acordo com as informações constantes dos relatórios quadrimestrais de 

acompanhamento das PDPs referentes ao exercício de 2016, verificou-se que a Libbs 

estava fornecendo o medicamento com o IFA importado. 

 

Por meio do Memorando n.º 074/2017 – DIR/FAR, o Diretor de Farmanguinhos 

informou:  

 

“A Libbs Farmacêutica Ltda. forneceu no ano de 2014 o medicamento tacrolimo fazendo 

uso do IFA produzido no Brasil. Todavia, em busca do aperfeiçoamento do rendimento 

do processo tecnológico de produção do IFA, a Libbs Farmacêutica Ltda. firmou um 

acordo com a empresa produtora do IFA importado que atualmente é utilizado, o que 

possibilitará a regularização do fornecimento do IFA nacional, que somente se 

concretizará ao término da transferência de tecnologia.”  

 

Medicamento Parceiro repassador de tecnologia Parceiro Nacional fonecedor do IFA nacional

Tacrolimo Libbs Farmacêutica Ltda Libbs Farmacêutica Ltda

Pramipexol Boehringer Ingelhein Nortec Química S.A. 

Tenofovir+Lamivudina Blanver Farmoqupimica Ltda Nortec Química S.A, Globe e Cyg

Caberbolina Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda

Mesilato de Imatinibe Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda
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No que tange ao medicamento Pramipexol, o prazo previsto no Acordo de Cooperação 

assinado em 2010 seria o parceiro fornecer o medicamento com o IFA importado nos 

anos de 2010 e 2011, sendo que a partir de 2012 a Nortec Química S.A. iniciaria a 

verticalização do IFA para produção do IFA nacional em 2015.  

 

De acordo com o Projeto Executivo do Pramipexol apresentado à equipe de auditoria, um 

dos objetivos da PDP consiste no “incentivo ao desenvolvimento da indústria 

farmoquímica nacional, por força da obrigatória produção do IFA no país”. 

 

De acordo com os relatórios quadrimestrais de acompanhamento desta PDP referentes a 

exercício de 2016, a etapa referente à produção dos lotes pilotos do IFA nacional não 

ocorreu devido à reforma da unidade fabril da Nortec Química S.A. e a suspensão do 

Certificado de Boas Práticas de Fabricação – CBPF pela ANVISA. Dessa forma, até 

meados de 2017, o medicamento estava sendo fornecido ao Ministério da Saúde com o 

IFA importado  

 

Cabe destacar que a Nortec Química S.A obteve financiamento do BNDES com crédito 

de R$10.748.000,00 destinado ao desenvolvimento de 33 insumos farmacêuticos ativos, 

entre os quais o Pramipexol, com prazo de execução concluído em 29 de julho de 2016. 

 

Quanto ao medicamento Tenofovir + Lamivudina, conforme previsto no Acordo de 

Cooperação para transferência de Tecnologia firmado entre Farmanguinhos e a Blanver 

Farmoquímica, a empresa deveria estar fornecendo o medicamento com os IFAs 

nacionais em 2016, no entanto essa etapa, até meados de 2017, não havia acontecido.   

 

Cabe destacar que a Nortec Química S.A também obteve financiamento do BNDES, no 

valor de R$3.000.000,00, suplementado em R$2.500.000,00, com a finalidade de apoiar 

o plano de pesquisa e desenvolvimento da beneficiária, voltado para síntese e produção 

de 35 princípios ativos farmacêuticos, entre os quais o Tenofovir.  

 

Em relação ao medicamento Cabergolina, até meados de 2017, também não havia o 

fornecimento do medicamento com o IFA nacional, em que pese a nacionalização do IFA 

ter sido um dos objetivos da formalização desta PDP. 

 

A motivação para escolha da Cristália como parceira da PDP da Cabergolina considerou 

que a mesma era produtora do IFA nacional do medicamento, conforme registrado no 

Projeto Executivo da PDP, informando, ainda, que a parceira estava apta para fornecer o 

medicamento com o IFA nacional.  

 

Até meados de 2017, no entanto, o medicamento Cabergolina adquirido da Cristália por 

Farmanguinhos para distribuição ao SUS vinha sendo fornecido com o IFA importado.  

 

Segundo informado por Farmanguinhos por meio do Ofício n.º 236/2017 – DIR/FAR, de 

21 de julho de 2017, em 2015, a Cristália iniciou a fabricação industrial do IFA nacional 

para fins de petição de registro na ANVISA, quando a fábrica sofreu um incêndio e foi 

perdida essa produção, atrasando o cronograma original. De acordo com o relatado pelo 

gestor, além do incêndio, no período de 2015 a 2017, a Cristália teve problemas com 

importação dos insumos necessários. 

 

Por fim, em relação ao medicamento Mesilato de Imatinibe, também não houve o 

fornecimento do produto com o IFA nacional até meados de 2017, pela mesma empresa 

parceira. Por meio do Ofício n.º 120/2017 – DIR/FAR, de 2 de maio de 2017,  foi 

informado o seguinte:  
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“Em dezembro de 2016 foi fabricado pelo Laboratório Cristália o lote piloto com o IFA 

nacional, porém os resultados foram insatisfatórios. A previsão de fabricação do novo 

lote-piloto com IFA nacional está agendada para o 2º quadrimestre de 2017. [...]” 

 

De acordo com o cronograma atualizado apresentado por Farmanguinhos, a previsão para 

fornecimento por Farmanguinhos do medicamento produzido pelo laboratório privado 

com o IFA nacional é o terceiro quadrimestre de 2018. 

 

Cabe ressaltar que a Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda obteve 

financiamento do BNDES, com liberação de crédito de R$39.524.000,00, destinado à 

pesquisa e desenvolvimento de 23 novos produtos farmacêuticos, incluindo 

medicamentos de base tecnológica, entre os quais se incluía o IFA da Cabergolina e do 

Mesilato de Imatinibe.  

 

Portanto, conclui-se que os objetivos de nacionalização do IFA não foram atingidos nos 

cinco medicamentos objeto de PDPs selecionados na amostra, bem como não se 

observou, na documentação apresentada referente ao acompanhamento da execução das 

PDPs, a atuação de Farmanguinhos para garantir, junto ao seu parceiro privado, a 

internalização da produção nacional do IFA, conforme previsto no Art. 68 da Portaria n.º 

2.531/2014. 

 

Considerando que os medicamentos objeto das PDPs analisadas continuam sendo 

fornecidos ao Ministério da Saúde com os IFAs importados, não houve impacto positivo 

na reversão do déficit da Balança Comercial em Produtos de Saúde, em decorrência das 

PDPs conduzidas por Farmanguinhos.  

 

III – Economicidade e vantajosidade nas compras centralizadas do Ministério da 

Saúde 

 

Na aquisição de medicamentos objeto de PDPs conduzidas por Farmanguinhos, 

constatou-se que não foram obtidos ganhos de escala com a racionalização do poder de 

compra do Ministério da Saúde. As compras centralizadas do Ministério foram 

antieconômicas. O assunto é tratado em item próprio deste Relatório. 

 

Dessa forma, nas aquisições de medicamentos de PDPs realizadas por Farmanguinhos, 

não foram observados benefícios quanto à economicidade e vantajosidade, decorrentes 

da racionalização do poder de compra do Estado, que era um dos objetivos esperados da 

política pública. 

 

IV – Incremento na capacitação de recursos humanos de Farmanguinhos e na sua 

capacidade produtiva 

 

Em decorrência das PDPs, esperava-se como externalidade positiva a qualificação dos 

recursos humanos dos laboratórios públicos dada a interação com os laboratórios privados 

durante o processo de assimilação da transferência de tecnologia, bem como na interação 

com outros laboratórios públicos, estimulando o desenvolvimento da rede de produção 

pública no País. 

 

Embora seja difícil mensurar esse impacto positivo, notadamente as PDPs 

proporcionariam esse tipo de interação técnica, com ganhos para o laboratório público, 

que geralmente não dispõe dos mesmos recursos necessários para investimento em 

Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) do que laboratórios privados. 
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Em relação às PDPs conduzidas por Farmanguinhos, verificou-se, por amostragem não 

probabilística, a equipe executora de quatro parcerias, a saber: Tacrolimo, Tenofovir + 

Lamivudina, Cabergolina e Mesilato de Imatinibe. Na relação de participantes dos 

respectivos projetos, foram identificados integrantes que não são servidores da 

FIOCRUZ.  

 

Os quadros a seguir resumem as equipes participantes das referidas PDPs de acordo com 

o vínculo empregatício. 

 

Quadro - Equipe executora da PDP do Tacrolimo: 

Vínculo c/ Farmanguinhos Participantes % do total 

Servidor 4 44% 

Contratado terceirizado 5 66% 

Total 9 100% 
Fonte: Projeto Executivo da PDP  

 

Quadro – Equipe executora da PDP do Tenofovir+Lamivudina 

Vínculo c/ Farmanguinhos Participantes % do total 

Servidor 4 33% 

Contratado terceirizado 8 67% 

Total 12 100% 
Fonte: Projeto Executivo da PDP  

 

Quadro – Equipe executora da PDP da Cabergolina 

Vínculo c/ Farmanguinhos Participantes % do total 

Servidor 7 58% 

Contratado terceirizado 5 42% 

Total 12 100% 
Fonte: Projeto Executivo da PDP  

 

Quadro – Equipe executora da PDP do Mesilato de Imatinibe 

Vínculo c/ Farmanguinhos Participantes % do total 

Servidor 7 58% 

Contratado terceirizado 5 42% 

Total  100% 
Fonte: Projeto Executivo da PDP  

 

Identificou-se, também, no Acordo de Cooperação para transferência de Tecnologia para 

produção da Insulina Humana Recombinante, quantitativo expressivo de contratados 

terceirizados, inclusive em funções estratégicas, como o gerente do projeto, conforme 

detalhado em item específico do Relatório n.º 201700077, que aborda especificamente o 

referido Acordo. 

 

Os contratos de trabalho terceirizados são firmados pelo prazo de doze meses, podendo 

se estender a, no máximo, 60 meses pela sua natureza de serviço continuado, de acordo 

com o previsto na Lei n.º 8.666/93. Esses profissionais foram contratados por intermédio 

de empresa de locação de mão-de-obra, de modo que sua relação com Farmanguinhos é 

precária e temporária.  

 

Conforme se observa nos quadros acima, em geral, a maior parte da equipe executora não 

é formada por servidores de Farmanguinhos. Dessa forma, as informações técnicas 

absorvidas e as capacitações realizadas durante o processo de transferência de tecnologia 
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não necessariamente são apropriadas como impactos positivos para qualificação dos 

recursos humanos da instituição pública, na medida em que esses profissionais 

terceirizados capacitados tem atuação por, no máximo, cinco anos em Farmanguinhos, de 

acordo com a legislação pela qual foram contratados. 

 

Acrescente-se, ainda, o caráter estratégico das informações obtidas no processo de PDP 

e que esses profissionais não efetivos podem ter acesso a informações e processos 

restritos, que deveriam estar sob a guarda e sigilo da instituição pública. 

 

Em termos dos impactos positivos e atingimento dos objetivos esperados com o advento 

das Parcerias para o Desenvolvimento Produtivo, não foi possível identificar os resultados 

já obtidos por Farmanguinhos ao longo da implementação das parcerias, sobretudo 

também devido aos atrasos no cronograma de conclusão das PDPs.  

 

      
##/Fato## 

Causa 
 

O Diretor de Farmanguinhos não exigiu dos parceiros o cumprimento da etapa de 

fornecimento do medicamento com o insumo farmacêutico ativo nacional, deixando de 

cumprir a responsabilidade atribuída por meio do Art. 68 da Portaria n.º 2.531/2014 do 

Ministério da Saúde. 

 

Inexistência de etapa de reavaliação das parcerias em curso no âmbito de Farmanguinhos, 

considerando as alterações na indústria farmacêutica nacional durante do período das 

PDPs e os atrasos nos cronogramas dos processos de transferência de tecnologia. 

 

Utilização de profissionais terceirizados no processo de desenvolvimento e absorção de 

tecnologia nos projetos das PDPs. 

   

  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Por meio do Memorando n.º 096/2017 – DIR/FAR, de 11 de abril de 2017, o Diretor de 

Farmanguinhos se manifestou a respeito dos impactos positivos já verificados com a  

formalização das PDPs: 

 

“Em 2003, o Governo Federal instituiu a Política Industrial e de Comércio Exterior 

(PITCE) com o objetivo de implantar em nosso país um Política Industrial que nos 

permita atingir graus de soberania tecnológica em determinadas áreas.  

Dentre estas áreas, cabe destacar, estão incluídos os setores farmacêutico e 

farmoquímico. Neste último, farmoquímico, possuímos extrema dependência importando 

80% dos insumos farmacêuticos ativos (IFA) que utilizamos em nossos medicamentos. 

Em 2009, tivemos a reedição da política, desta vez denominada Política de 

Desenvolvimento Produtivo, mantendo como prioritário os mesmos setores da primeira 

versão. As áreas farmacêutica e farmoquímica se mantiveram na prioridade. Também 

neste momento, é criado um instrumento de apoio a política que são as Parcerias de 

Desenvolvimento Produtivo (PDP). Seus principais objetivos são internalizar tecnologia 

farmacêutica, desenvolver a indústria farmoquímica brasileira, diminuir o déficit 

comercial do setor, reduzir gastos e ampliar o acesso aos medicamentos. 

As parcerias estabelecidas tiveram, obrigatoriamente, como preços iniciais valores 

menores que aqueles que estão sendo praticados pelo Ministério da Saúde para o 

medicamento objeto da PDP. Além disso, no compromisso firmado há a determinação 
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da redução dos preços, a cada ano, em um percentual mínimo de 5%, que somado a 

inflação e a variação cambial atinge um valor maior de redução. 

Certamente, tais reduções de preços proporcionaram economia nas aquisições para o 

Ministério da Saúde permitindo também, nos casos que couberam, ampliar o número de 

pacientes atendidos com aquele medicamento ou utilizar a economia para aquisição de 

outros itens. 

A avaliação do impacto no déficit da balança comercial, lamentavelmente, não é positivo 

pois nosso país em sua extrema dependência, por exemplo importamos 100% dos 

insumos antibióticos que usamos, continua em crescimento do déficit já que o nível de 

inovação na indústria brasileira é muito pequeno, nos deixando dependentes da 

importação dos medicamentos inovadores lançados pelas empresas multinacionais. 

Portanto, é urgentemente necessário que ao lado da ferramenta das Parcerias de 

Desenvolvimento Produtivo – PDP, nosso país fortaleça a inovação tecnológica, 

implantando e financiando um sistema nacional de ciência, tecnologia e inovação. 

Sem tal, os resultados das parcerias nos diversos campos: pesquisa e desenvolvimento, 

formação de recursos humanos e fortalecimento da indústria farmacêutica e 

farmoquímica nacional, se perderão. 

Um exemplo que podemos citar de como a parceria serve como avalancha de 

investimento e crescimento do setor é o caso da empresa Libbs, parceria de 

Farmanguinhos na internalização do medicamento imunosupressor Tacrolimo. 

Já houve a nacionalização do insumo farmacêutico ativo (IFA) e os ganhos tecnológicos 

permitiram a empresa entrar no campo da biotecnologia construindo uma fábrica, 

gerando novos empregos e divisas para o país, que produzirá medicamentos 

biossimilares.  

Considerando que ainda estamos em processo de transferência de tecnologia para todos 

os medicamentos relacionados, não é possível já termos uma avaliação profunda, uma 

vez que os resultados a serem alcançados são também dependentes de investimentos em 

diversos setores tais como: ciência, inovação, educação, infraestrutura, etc. 

Por se tratar de uma política de Estado, tendo a devida continuidade, seus impactos 

maiores se darão a longo prazo.” 

 

A respeito dos impactos positivos identificados com a PDP do Tacrolimo, por meio do 

Memorando n.º 74/2017 – DIR/FAR, de 21 de março de 2017, o gestor apresentou os 

seguintes esclarecimentos: 

 

“É preciso esclarecer que: (i) o benefício da competitividade é decorrente da PDP, pois 

houve o incentivo para a entrada efetiva de dois novos agentes (libbs farmacêutica  Ltda 

e Farmanguinhos) no mercado de medicamentos imunossupressores, cabendo destacar  

que no momento da seleção dos parceiros para a PDP ainda não havia ocorrido a 

concessão do registro sanitário em favor da EMS, mencionado pela SA CGU nº 

201700077/05, sendo que a economia de recursos verificada em função da PDP está 

demonstrada na Nota Técnica do Ministério da Saúde que aprovou a PDP; (ii) o aumento 

do acesso ao medicamento Tacrolimo pode ser verificado em função de centralização da 

compra pelo Ministério da Saúde, que é um consequência direta da PDP, bem como em 

razão da capacitação de Farmanguinhos como produtor do medicamento, o que 

representa a entrada de um novo agente nesse mercado, contribuindo para evitar 

eventuais problemas de desabastecimento do referido medicamento e garantir mais 

opções aos pacientes e (iii) o fortalecimento da indústria farmacêutica nacional  é 

decorrente das PDPs na medida em que houve o uso do poder de compra do Estado para 

induzir a capacitação tecnológica das empresas farmacêuticas e farmoquímicas 

nacionais, bem como para garantir ao laboratório privado farmacêutico um fluxo estável 

de recursos financeiros durante a fase de absorção da tecnologia pelo laboratório 

oficial.”  
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Em relação aos atrasos na nacionalização do IFA, bem como quanto à ausência de 

comprovação da atuação de Farmanguinhos para garantir, junto ao seu parceiro privado, 

a internalização da produção nacional do IFA, conforme previsto no Art. 68 da Portaria 

n.º 2.531/2014, o gestor apresentou os seguinte esclarecimentos: 

 

a) Tenofovir + Lamivudina: 

 

Ofício n.º 228/2017 – DIR/FAR, de 14 de junho de 2017: 

“Segundo o Acordo de Cooperação Técnica firmado entre Farmanguinhos e a Blanver, 

a produção do medicamento Duplivir com IFA nacional deveria se iniciar dois anos após 

a aprovação do registro do medicamento (Blanver/Farmanguinhos) pela ANVISA. A 

aprovação do registro ocorreu em 31 de março de 2014. Assim sendo, a produção do 

IFA nacional estava prevista inicialmente para a partir de março de 2016. 

Quando iniciou-se a distribuição do medicamento DUPLIVIR em Outubro de 2014, o 

IFA Lamivudina do registro já era nacional. O IFA Lamivudina era fabricado pelas 

farmoquímicas nacionais Nortec Química e Globe Química. O pedido de registro do 

medicamento de Farmanguinhos foi solicitado com o IFA Lamivudina nacional Nortec. 

Como o registro da Blanver e de Farmanguinhos, desde o início, incluía o fabricante 

nacional  da Lamivudina Nortec; para este IFA peticionou-se em fevereiro de 2017 a 

adição de mais um fabricante nacional, a Globe. 

Com relação a nacionalização do IFA Tenofovir, Farmanguinhos vem acompanhando 

este processo. Atualmente, o IFA Tenofovir aprovado no registro da 

Blanver/Farmanguinhos é o importado Aurisco. O IFA Tenofovir foi nacionalizado pela 

CYG Biotech em 2016 e a submissão do novo fornecedor do IFA nacional no registro do 

medicamento ocorreu em dezembro de 2016.  

Informamos que, apesar da nacionalização do IFA Tenofovir pela CYG Biotech ter 

ocorrido apenas em 2016, os esforços para atendimento a esta etapa, iniciaram-se bem 

antes. Esclarecemos que a Blanver iniciou o desenvolvimento da formulação, porém os 

primeiros testes de perfis comparativo que ocorreram em 2015 não foram bem sucedidos. 

Em 2016, foram necessários ajustes na formulação e assim, a produção de novos lotes. 

Os novos testes de perfis comparativos tiveram o perfil de dissolução satisfatório com a 

condição registrada e iniciou-se assim a juntada de documentos para o peticionamento 

na ANVISA. Esta estudo com resultado satisfatório faz parte da documentação para 

solicitação de inclusão de novo fabricante de IFA no registro do medicamento. 

Cabe observar que o projeto de nacionalização de IFA, por ser um projeto de 

desenvolvimento, carrega, em sua natureza, grande incerteza, complexidade e alto risco 

de insucesso. Apesar os obstáculos descritos acima, inerentes ao processo de 

desenvolvimento e que acarretam atrasos no projeto, nota-se que a nacionalização 

ocorreu com sucesso. 

Os peticionamentos à agência regulatória ANVISA ocorreram da seguinte forma: 

Tenofovir CYG + Lamivudina Nortec – peticionado à ANVISA em dezembro de 2016. O 

processo foi priorizado pela Agência em março de 2017. Em 26/05/2017 a Blanver 

recebeu uma exigência referente às informações de DMF. Importante destacar que no 

momento do peticionamento (dezembro de 2016), a resolução vigente era a RDC 48/09, 

a qual não incluía apresentação do DMF. Porém, no momento da análise desse pré-

registro a RDC vigente – RDC 73/16 exige a inclusão do DMF, o que adicionou 

complexidade à análise e emissão da exigência ao fabricante do medicamento. A data 

limite para o cumprimento da exigência é 26/09/2017. Porém a Blanver/farmanguinhos 

tem pretensão de cumpri-la até a segunda semana de agosto. 

Tenofovir CYG + Lamivudina Globe – peticionado à ANVISA em fevereiro de 2017. A 

priorização foi solicitada, mas não concedida. A Blanver aguarda a avaliação e 

deferimento da inclusão do fabricante do IFA nacional pela ANVISA. 
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Farmanguinhos vem acompanhando o processo e todos os avanços e entraves do projeto 

são notificados à SCTIE/MS, por meio dos Relatórios de Acompanhamento(RA) 

Quadrimestrais, conforme determinado na Portaria n.º 2.531 de 2014. Em tempo, a PDP 

também é monitorada anualmente por meio do CTR – Comitê Técnico Regulador das 

PDP (composto por MS e ANVISA), onde Farmanguinhos apresenta o histórico e o status 

de cada PDP, incluindo a etapa de nacionalização do IFA. O CTR ocorre não só em 

Farmanguinhos, como também nas parceiras privadas (farmacêuticas e farmoquímicas), 

com acompanhamento de representantes de Farmanguinhos. Além das reuniões anuais 

o CTR, o MS também realiza visitas técnicas em todas as instituições envolvidas. 

Conclui-se, portanto, que Farmanguinhos acompanha todo o processo de nacionalização 

dos IFA, que encontra-se concluído no momento, aguardando somente aprovação da 

ANVISA para inclusão do IFA nacional Tenofovir para que a empresa possa produzir e 

distribuir o medicamento Duplivir com os dois IFAs nacionais.” 

 

b) Tacrolimo: 

 

Ofício n.º 235/2017 – DIR/FAR, de 21 de julho de 2017: 

“Temos a aclarar que o fornecimento ao Ministério da saúde do medicamento Tacrolimo 

1mg e 5mg produzido com o IFA nacional ocorreu apenas na primeira entrega realizada 

no ano de 2014, por motivo superveniente, conforme elucidaremos abaixo. 

Para atender a demanda estabelecida pelo Ministério da saúde a Libbs, por meio de sua 

indústria farmoquímica, realizou diversas tentativas para aumento do rendimento  de 

produção do IFA, em âmbito nacional, entretanto, naquele momento não obteve êxito. 

Assim, a Libbs buscou parcerias com o IPT – Instituto de Pesquisa Tecnológicas e com 

a empresa Europeia (Novasep), a Libbs visando elevar a produtividade da fermentação 

para 0,8 – 1,0 g/l, assegurando o cumprimento do programa de desenvolvimento da 

produção do IFA tacrolimo. Foram feitas tentativas de melhoria do rendimento durante 

o processo fermentativo e o processo de purificação. 

No ano de 2015, a parceira privada Libbs, informou que a organização da produção 

industrial de Tacrolimo seria conduzida com dois fermentadores de 10.000 L existentes 

e cuja produção, com a produtividade da época, seriam suficientes para atender a 

demanda. Havia a previsão de que até o final do primeiro semestre de 2016, seria 

instalado um terceiro fermentador de 10.000 L. As informações prestadas pela parceira 

referentes à etapa  de purificação por HPLC indicavam que a capacidade instalada 

poderia atender a demanda desejada, que é de 80 kg/ano.  

[...] 

Com relação ao processo fermentativo, a parceria com a IPT possuía como meta 

alcançar o rendimento >0,8 g/L. Inicialmente obtendo na fase fermentativa 0,2 g/L de 

Tacrolimo, o que apresentava uma média de 0,5g/L. Ao alcançar o resultado esperado 

de 0,8 g/L de tacrolimo, atenderiam ~100kg/ano com um único fermentador de 10.000L.  

Ainda no ano de 2015, a Libbs implementou junto a empresa Novasep, uma nova 

metodologia de purificação, alcançando resultados de rendimentos na fase final do 

processo de 40 a 50%. Entretanto, não foi atingido o objetivo e, devido ao insucesso 

dessa estratégia, a Libbs, visando o aumento da produtividade, buscou parceria com 

mais um empresa: Biocom Limited, produtora internacional do IFA Tacrolimo, conforme 

registro do medicamento, para transferência de tecnologia de produção. Esclarecemos 

que essa tecnologia é a mesma do IFA já registrado para produção de medicamento 

objeto da PDP e que a transferência de tecnologia da Biocon para a Libbs já está em 

andamento, para a devida nacionalização do IFA. 

Ressalta-se que Farmanguinhos solicitou uma audiência junto a ANVISA para tratar da 

nova estratégia de transferência. Porém, audiência ainda não foi confirmada pela citada 

agência reguladora. 
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Em complemento, esclarecermos que Farmanguinhos no decorrer da execução da PDP, 

vem realizando visitas periódicas à indústria farmoquímica para acompanhamento do 

processo de nacionalização, assim conforme detalhamento abaixo: [...]  

Temos a esclarecer, em primeiro ponto, que são destacados em fl. 7 do processo 

25387.000710/2009-10, algumas das razões que motivaram a escolha da Libbs, 

constando entre as mesmas a que segue: “(ii) atua, simultaneamente, como indústria 

farmacêutica e farmoquímica, fato esse que assegura o cumprimento de uma das 

premissas fundamentais da parceria – nacionalização da produção do IFA – bem como 

irá garantir maior eficiência no processo de transferência de tecnologia.” Assim, com a 

devida vênia, temos sobressair que a escolha não se fundamentou no fato da Libbs 

“também fabricar o IFA em território nacional”, mas sim no fato da Libb´s também 

possuir como objeto social o desenvolvimento de atividades de indústria farmoquímica, 

podendo vir a cumprir parte das obrigações prevista na parceria em suas próprias 

instalações, qual seja, a nacionalização da produção do IFA.  

Isto posto, não obstante aos fatos imprevisíveis ocorridos no decorrer da execução da 

PDP, conforme informado na resposta anterior, esclarecemos que Farmanguinhos vem 

acompanhando todo o processo relativo a PDP, em questão. Os avanços e entraves do 

projeto são noticiados à SCTIE/MS, por meio de Relatórios de Acompanhamento (RA) 

quadrimestrais, conforme determinado no parágrafo 2º do artigo 51 Portaria nº 2.531 

de 2014.  

A PDP também é monitorada anualmente por meio do CTR – Comitê Técnico Regulador 

das PDPs [...] Cabe ressaltar que a nacionalização do IFA, por ser um projeto de 

desenvolvimento produtivo, dada a sua complexidade possui riscos inerentes a sua 

natureza.” 

 

c) Pramipexol: 

 

Ofício n.º 235/2017 – DIR/FAR, de 21 de julho de 2017: 

“Temos a aclarar que, até a presente data, Farmanguinhos ainda não adquiriu o IFA do 

Pramipexol, por meio da PDP em questão. A referida aquisição só se dará após a 

absorção da tecnologia para produção do medicamento nas instalações de 

Farmanguinhos. 

[...] O primeiro fornecimento ocorreu apenas em julho de 2014. Ademais, nos parece 

razoável entender que a nacionalização do IFA deve acompanhar o andamento do 

projeto de transferência, uma vez que necessita de alto investimento e, por isso, deve ter 

sua utilização garantida na produção do medicamento. 

Ademais, a Nortec iniciou o processo de treinamento em 2013 para a realização da 

transferência de tecnologia analítica do produto final e do intermediário SND 919 BS. 

Iniciou-se no Laboratório de Controle de Qualidade da Nortec a absorção da 

metodologia analítica e ainda em 2013 foi instalado na Unidade Industrial um reator 

Vitrificado na escala adequada para atender especificamente ao processo de produção 

do Dicloridrato de Pramipexol. Em janeiro de 2014, três profissionais da Nortec Química 

acompanharam a fabricação  de três lotes industriais de Dicloridrato de Pramipexol na 

fábrica da Boehringer Ingelhein na Alemanha. No decorrer do mesmo ano foram 

realizados vários experimentos em escala de laboratório (Fase 3 – Experimentos de 

Consolidação do Processo em Escala de Laboratório), resultando em três lotes 

aprovados [...], em paralelo finalizou-se a absorção da metodologia analítica. Em 2015, 

foi finalizada a co-verificação dos métodos analíticos transferidos pela Boehringer 

Ingelhein Pharma GmbH & Co KG da Alemanha, com análise de três lotes específicos 

[...] para realização de duplo check e os resultados foram referendados pela Boehringer 

Ingelhein Pharma GmbH & Co KG da Alemanha. Em 2016 foi finalizada a transferência 

da tecnologia do processo de produção do Dicloridrato de Pramipexol na escala de 

laboratório. 
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Em 2017 o projeto encontra-se na fase de conclusão da qualificação dos fornecedores e 

o aumento de escala está programado para o terceiro quadrimestre de 2017, com 

previsão de entrega de dois lotes pilotos para o primeiro semestre de 2018, de acordo 

com a necessidade de Farmanguinhos para fabricação dos lotes pilotos com o IFA 

nacional.” 

 

d) Cabergolina: 

 

Ofício n.º 236/2017, de 21 de julho de 2017: 

“Esclarecemos que, de acordo com informação obtida junto a parceira, a Cristália 

iniciou o processo de importação dos insumos em 2011 e 2012. O desenvolvimento do 

IFA ocorreu em 2012/2013. Neste período, os primeiros lotes pilotos foram reprovados 

neste estudo em 2014. 

Porém, a Cristália necessitava de mais lotes pilotos aprovados para a emissão do DMF 

(Drug Master File) do IFA, a fim de compor um novo estudo de estabilidade, dois novos 

lotes pilotos foram fabricados em outubro de 2015 e então aprovados, concluindo o DMF 

do IFA Cabergolina do Cristália, conforme informação obtida com a parceira. 

Ainda no ano de 2015, iniciou-se assim a fabricação industrial do IFA Cabergolina nas 

instalações fabris do Cristália para a petição à ANVISA de inclusão do IFA nacional no 

registro do medicamento. Enquanto se dava a fabricação, houve um incêndio na planta 

fabril, o que culminou em perda desta produção, atrasando o cronograma planejado, de 

acordo com informação obtida junto à parceira. 

De acordo com informação obtida junto à parceira, do ano de 2015 até o corrente ano, 

a Cristália vem enfrentando problemas para importação de um intermediário, o Caber 

4, conforme informação também obtida junto a parceira que nos informou, também, que 

a produção deste intermediário é deveras morosa, impactando diretamente na 

disponibilidade do IFA.  

Contudo, a parceira afirma que a nova produção utilizando o IFA nacional está para o 

3º quadrimestre de 2017. 

Após a fabricação do IFA nacional, a parceira privada e Farmanguinhos devem 

proceder a etapa de peticionamento de inclusão do IFA nacional no registro do 

medicamento, que requer a fabricação de lotes pilotos do medicamento com o IFA 

nacional e a aprovação destes nos estudos necessários. Após a aprovação da ANVISA, 

os parceiros poderão distribuir o medicamento com o IFA nacional. 

Ademais, cabe destacar que Farmanguinhos vem acompanhamento todo o processo 

relativo a PDP, em questão. Os avanços e entraves do projeto são notificados  à 

SCTIE/MS, por meio de Relatórios de Acompanhamento (RA) quadrimestrais, conforme 

determinado no parágrafo 2º do artigo 51 da Portaria 2.531/2014. 

[...] 

Assim nos parece razoável entender que a nacionalização do IFA deve acompanhar o 

andamento do projeto de transferência, uma vez que necessita de alto investimento e, por 

isso, deve ter  sua utilização garantida na produção do medicamento.” 

  

e) Mesilato de Imatinibe: 

 

Ofício n.º 236/2017, de 21 de julho de 2017: 

“[...] de acordo com as informações obtidas junto a empresa parceira da PDP, em 

questão, ocorreu o que segue: 

O início da importação dos insumos para o desenvolvimento do IFA Imatinibe Cristália 

ocorreu em 2011. O desenvolvimento do IFA ocorreu durante o exercício de 2012. Cabe 

destacar que este desenvolvimento representava um desafio ainda maior na medida em 

que a síntese do IFA Imatinibe tem patente vigente e que, portanto, o desenvolvimento 

dependia da síntese de um poliformo que não violasse a patente. 
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Em 2013/2014, a Cristália fabricou os lotes pilotos do IFA, que foram aprovados pelo 

Controle de Qualidade (CQ) em 2014, quando se deu a emissão do DMF, finalizando o 

processo de nacionalização do IFA em dezembro de 2014. Neste momento, foi realizada 

a inclusão no CBPF (Certificado de Boas Práticas de Fabricação) da Cristália. 

Em 2015, a Cristália fez acordo com a Globe Química de Cosmópolis, para a fabricação 

dos lotes industriais do IFA nacional Imatinibe Cristália, uma vez que a planta da 

Cristália não tinha escala suficiente, gerando com isso um aditivo no DMF do IFA para 

o aumento da escala. O processo utilizado foi desenvolvido pelo Cristália e foram 

aprovados pelo Controle de Qualidade (CQ) Cristália, que se responsabiliza pela 

qualidade do insumo farmacêutico ativo. [...] Os lotes industrias fabricados pela Globe 

foram analisados e aprovados pelo Controle de Qualidade em 2016. 

Ainda em 2016, a Cristália iniciou os esforços para inclusão do IFA nacional Imatinibe 

Cristália no registro de medicamento Imatinibe Farmanguinhos/Cristália. Os lotes 

pilotos do medicamento com IFA nacional fabricados em dezembro de 2016 na 

farmacêutica Cristália, tiveram resultados insatisfatórios em suas análises. Há previsão 

de fabricação de um novo lote piloto do medicamento com IFA nacional da Cristália em 

agosto de 2017. O peticionamento de inclusão do IFA nacional no registro do 

medicamento deve requerer a aprovação destes lotes nos estudos necessários e a 

submissão à ANVISA. 

Isto posto, esclarecemos que Farmanguinhos vem acompanhando todo o processo 

relativo a PDP, em questão. Os avanços e entraves do projeto são notificados à 

SCTIE/MS, por meio de Relatórios de Acompanhamento (RA) quadrimestrais, conforme 

determinado no parágrafo 2º do artigo 51 da Portaria 2.531/2014. [...]” 

 

Quanto à utilização de mão-de-obra terceirizada, com contrato de trabalho de até cinco 

anos, por meio do Ofício n.º 143/2017 DIR/FAR, de 10 de maio de 2017, foram 

apresentados os seguintes esclarecimentos: 

 

“Infelizmente, a Fiocruz, assim como várias outras instituições públicas, não possui o 

número necessário de servidores públicos concursados, valendo-se então do instituto da 

terceirização de mão de obra para poder atender sua missão institucional. 

Em Farmanguinhos, a situação não é diferente. Temos que tercerizar recursos humanos 

para cumprimento de nossas atividades, mesmo incorrendo nos riscos citados.” 

 

Quanto à necessidade da PDP da Rifampicina+Isoniazida+Etambutol+Pirazinamida., por 

meio do Ofício n.º 119/2017 – DIR/FAR, de 2 de maio de 2017, o Diretor de 

Farmanguinhos justificou o seguinte:  

 

“Essa combinação é sim comercializada em outros países, como por exemplo na Índia. 

No momento da elaboração do projeto executivo, não havia nenhum empresa (nacional 

ou estrangeira) com registro sanitário desse medicamento no Brasil, [...] A aquisição do 

referido medicamento no Brasil se dava, portanto, por meio de termos de cooperação 

existentes entre o Ministério da Saúde e a Organização Mundial de Saúde (OMS), que 

realiza a compra a partir de uma listagem de fornecedores internacionais pré-

qualificados. A associação entre Rifampicina, Isoniazida, Etambutol e Pirazinamida 

constitui um medicamento estratégico para o Sistema Único de Saúde, que apresenta um 

relevante impacto social e econômico. 

Vantagens do tratamento combinado: 

Os tratamentos convencionais para tuberculose envolvem grande número de 

comprimidos e administrações diárias durante um longo período. Em decorrência disso, 

muitos pacientes o abandonam ou o realizam de forma incorreta, o que tem agravado a 

situação da tuberculose no Brasil de forma significativa, com o desenvolvimento 
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extremamente difícil e dispendioso, e levando um número elevado de pacientes à morte. 

Somente em 2013, o Brasil registrou 71.123 novos casos de tuberculose. 

Ao reunir quatro princípios ativos em um único comprimido: Rifampicina, Isoniazida, 

Etambutol e Pirazinamida (respectivamente nas concentrações de 150mg + 75mg + 

400mg + 275mg) o medicamento permite melhor adesão e, consequentemente, a redução 

das taxas de abandono do tratamento. Esta combinação oferece a eficiência e a 

simplicidade de uma dose fixa combinada, e, ao mesmo tempo, otimiza a 

biodisponibilidade de todos os ativos integrantes. 

Esta combinação de dose fixa Rifampicina+Isoniazida+Etambutol+Pirazinamida é 

recomendada pela Organização Mundial de Saúde. Com essa apresentação, pretende-se 

melhorar a adesão do paciente ao tratamento (diminuindo a quantidade de 

comprimidos), facultar a dispensação do produto, simplificar a prescrição médica, 

restringir a monoterapia e, consequentemente, reduzir a resistência bacteriana. [...]”. 

 

Em resposta ao Relatório Preliminar n.º 201700077, foi apresentado o Ofício n.º 001/2018 

– Audin, de 4 de janeiro de 2017, que encaminhou o Memorando n.º 331/2017 – DR/FAR, 

de 28 de dezembro de 2018, com a seguinte manifestação adicional: 

 

“Diante dos fatos constatados pela r. Controladoria Regional da União, atenta às 

recomendações exaradas no Relatório Preliminar, a Direção do Instituto de Tecnologia 

em Fármacos tem a ressaltar, em primeiro ponto, que as etapas da transferência  de 

tecnologia que envolvem os aspectos produtivos demandam a aquisição de equipamentos 

e instrumentos e, ainda, a adequação da área fabril de Farmanguinhos, em atenção às 

características da  tecnologia bem como em função de obrigações de cunho regulatório 

sanitário. Assim, cumpre esclarecer que as conclusões de tais etapas excederam as 

previsões iniciais previstas nos cronogramas das PDPs em especial, pelo que segue: a) 

a própria complexidade do escopo dos serviços a serem contratados e b) cumprimento 

de rígidas exigências regulatórias impostas pelos órgãos competentes para avaliar o 

setor, algumas delas, inclusive, inesperadas pelas partícipes.  

Nesta vereda, cumpre ainda sobressair que, muito embora, este Instituto tenha realizado 

licitações para adequações de sua área fabril para produção dos medicamentos que 

fazem parte das Parcerias para Desenvolvimento Produtivo, após os órgãos de inspeção 

sanitária terem sinalizado, em reuniões, a aprovação dos projetos de readequação da 

planta fabril, para alguns casos, até a presente data este Instituto não recebeu a 

autorização formal da SUVISA - RJ (Superintendência de Vigilância Sanitária) para a 

nova planta fabril.  

Soma-se a isto, o fato de que outras circunstâncias alheias à vontade das partícipes 

também impactaram no cronograma das PDP. Cita-se, como exemplo, o atraso nos 

repasses orçamentários inerentes às Parcerias pelo Ministério da Saúde, impedindo o 

pagamento pontual pelas aquisições realizadas bem como postergando os investimentos 

na planta fabril e, por conseguinte gerando atrasos no cronograma de execução das 

parcerias. 

No mais, destaca-se que as Parcerias que não puderam ser concluídas nos prazos 

inicialmente previstos foram, quando necessário, objeto de requerimento de alterações 

dos cronogramas, ao Ministério da Saúde, com fundamento no artigo 46 da Portaria 

GM/MS nº 2531/2014. E, após aprovação do Ministério da Saúde, os Acordos para 

Transferencia de Tecnologia, ajustados entre as partícipes, foram objeto de Aditivo de 

Prorrogação de Vigência e alteração do Cronograma de Execução, sendo as razões dos 

atrasos que impediram as suas conclusões devidamente expostas nos autos dos 

correspondentes processos administrativos. 

Desse modo, somados os presentes esclarecimentos àqueles prestados anteriormente por 

este Instituto, entendemos que restam justificados os motivos do atual estágio das PDPs, 

celebradas por este Instituto. Contudo, tendo em vista, o contido na presente 
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recomendação este Instituto se compromete a passar deixar mais evidente, nos autos dos 

correspondentes processos administrativos, os motivos que impediram a execução do 

cronograma das PDPs nos prazos incialmente estabelecidos. 

 Recomendação 1: Exigir dos laboratórios privados participantes das Parcerias para o 

Desenvolvimento Produtivo - PDPs, onde couber, o imediato fornecimento do 

medicamento com o insumo farmacêutico ativo nacional, de acordo com o cronograma 

definido nos Projetos Executivos das PDPs. 

No tocante a esta recomendação, temos a esclarecer que o Instituto de Tecnologia em 

Fármacos, comprometido com os objetivos das Parcerias para Desenvolvimento 

Produtivo, previstos no art. 3 do Anexo XCV da Portaria de Consolidação GM/MS nº. 

05/2017, desde o início das Parcerias empreende esforços no sentido de que sejam 

observados os prazos estabelecidos nos cronogramas de execução das PDP. Contudo, 

como já mencionado acima ocorreram atrasos provocados por motivos alheios às 

vontades das partes.  

Não obstante isto, este Instituto informa que, na esfera de suas competências, - vez que 

há circunstâncias alheias a sua vontade que muitas vezes impactam nos prazos das PDP 

-, estará intensificando os esforços no propósito de que os medicamentos objeto de PDP, 

que ainda não são produzidos e fornecidos pela empresa parceira com o insumo 

farmacêutico ativo nacional, passem a serem produzidos e entregues com o IFA 

Nacional.  

Cumpre, em tempo, ressaltar, apenas para fins de argumentação que, para a PDP do 

medicamento Lamiduvina+Tenofovir (Duplivir) já há produção do IFA nacional para a 

Lamivudina, restando apenas aprovação da Anvisa, para produção do IFA nacional do 

Tenofovir, que destaca-se  já foi requerida, para que a empresa parceira possa produzir 

e distribuir o medicamento Duplivir com os dois IFAs nacionais, conforme informado 

por meio do Ofício nº. 235/2017 – DIR/FAR. 

Recomendação 2: Submeter ao Ministério da Saúde os casos em que o laboratório 

privado não tiver condições de cumprir o cronograma previsto na respectiva PDP em 

relação ao fornecimento do medicamento com o insumo farmacêutico ativo nacional e 

avaliar, levando em conta os riscos de desabastecimentos, a possibilidade de suspensão 

das aquisições do medicamento do parceiro até que essa etapa seja cumprida. 

No tocante a presente recomendação, reiteramos que este Instituto desde o início das 

parcerias empreende esforços para que sejam observados os prazos previstos nos 

cronogramas das Parcerias para Desenvolvimento Produtivo, requerendo ao Ministério 

da Saúde, quando necessário, alterações dos cronogramas dos projetos de PDP, com 

fundamento no artigo 46 da Portaria GM/MS nº 2531/2014.  

Contudo, cônscios da recomendação do respeitável órgão de controle informamos que 

este Instituto estará intensificando os esforços para que os prazos previstos nos 

cronogramas sejam observados e estará adotando as medidas ora recomendadas pelo r. 

Órgão controle,   nas hipóteses em que o descumprimento dos prazos não ocorrer por 

motivos alheios às vontades das partícipes, observando-se, contudo, o risco de 

desabastecimento dos estoques do SUS, o que deve ser sempre prontamente evitado. 

Recomendação 3: Nas atividades relacionadas à gestão e às etapas de absorção de 

tecnologia das Parcerias para o Desenvolvimento Produtivo - PDPs no âmbito de 

Farmanguinhos, alocar apenas servidores públicos da Fiocruz, utilizando-se de 

empregados terceirizados em atividades auxiliares e não estratégicas das PDPs. 

No que diz respeito a presente recomendação temos a esclarecer que, muito embora, 

exista a figura de gerentes de projetos que desempenham atividades administrativas 

acessórias vinculadas às PDP, estes estão todos vinculados à uma Coordenação Geral 

dos projetos de PDP, que a época da auditoria era coordenada por uma servidora 

pública federal e atualmente é coordenadora por outra servidora, inclui-se  nesta regra 

as atividades inerentes ao Acordo para Transferência de Tecnologia da produção da 
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Insulina. Seguem na forma de Anexo I, cópias reprográficas das portarias que delegam 

poderes às mencionadas servidoras públicas. 

Portanto, as atividades de gestão inerentes às PDP e ao Acordo para Transferência de 

Tecnologia da produção da Insulina, incluindo-se as atividades relativas às etapas de 

absorção de tecnologia, são todas coordenadas e geridas por servidor público, não 

havendo, data máxima vênia, qualquer atividade de gestão ou decisória delegada à 

empregados terceirizados, ainda que estes sejam denominados “gerentes de projetos”.  

Cumpre, em tempo, reiterar, como já afirmado no Memo nº 65/2017 – DIR/FAR que a 

Fiocruz não possui o número de servidores suficientes para desempenho de todas 

administrativas e depende de autorizações ministeriais para realização de concurso 

público para provimento dos cargos. Em razão disto torna-se necessário valer-se da mão 

de obra terceirizada para desempenho das atividades apoio às atividades essenciais. 

Não obstante isto, ressalta-se que todo e qualquer conhecimento absorvido por 

empregado terceirizado é compartilhado com a Coordenação Geral dos Projetos de PDP 

ou com as áreas correspondentes deste Instituto, dentre as quais citamos, de forma 

exemplificativa, o Setor de Controle da Qualidade e a Vice Diretoria de Produção, todos 

liderados por servidor público. 

Assim, diante da presente manifestação adicional e dada a comprovação por meio das 

portarias de delegação de competência, que seguem anexadas, entendemos que a 

presente recomendação será excluída de acordo com o estabelecido na Reunião de Busca 

Conjunta de Soluções, ocorrida no dia 21/12/2017 nas instalações da Fiocruz.” 

 

 

 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

De acordo com a análise das Parcerias para o Desenvolvimento Produtivo conduzidas por 

Farmanguinhos, não foi possível identificar impactos positivos em relação aos objetivos 

esperados com as PDPs no desenvolvimento do Complexo Econômico Industrial em 

Saúde. 

 

O atraso na conclusão das PDPs conduzidas por Farmanguinhos é um dos fatores que 

explicam a ausência de impactos positivos, mesmo transcorrendo-se mais de uma década 

do primeiro acordo de transferência de tecnologia, ainda sem conclusão.  Esse atraso, no 

entanto, não explica a morosidade na nacionalização do IFA, na medida em que, durante 

o processo de transferência de tecnologia, estão previstas etapas nos Projetos Executivos 

da maioria das PDPs em que o parceiro privado se compromete a fornecer o medicamento 

ao Ministério da Saúde, mediante aquisição realizada por Farmanguinhos, com o IFA 

nacional, ou seja, independe da conclusão da PDP. 

 

Com vistas a atualizar as informações sobre a nacionalização do IFA, visto que o trabalho 

consignado no Relatório n.º 201700077 considerava o período até meados de 2017, foram 

analisadas as informações constantes dos Relatórios Quadrimestrais de 2017 de 

acompanhamento das PDPs, enviados ao Ministério da Saúde, bem como as informações 

prestadas por meio do Memorando n.º 079/2018 DIR/FAR, de 02 de abril de 2018. A 

análise demonstrou que os medicamentos das PDPs de Farmanguinhos analisados nesta 

Auditoria continuaram sendo fornecidos ao Ministério da Saúde com o IFA importado 

durante todo o exercício de 2017. O quadro a seguir resume a situação ao término do 

exercício: 

 

Quadro - Situação atual da nacionalização do IFA nas PDPs analisadas 

Previsto na PDP Situação em 2017 
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Tenofovir + Lamivudina 300mg+300mg 

Fornecimento do medicamento com os IFAs 

nacionais em 2016. 

O medicamento já era fornecido com o IFA 

nacional do Lamivudina, no início da PDP. Dessa 

forma, a internalização com o advento da PDP deve 

ser do IFA do Tenofovir. 

Fornecimento do medicamento 

com o IFA nacional da 

Lamivudina e IFA importado do 

Tenofovir. 

Pramipexol 0,125mg, 0,250mg e 1g 

Fornecimento do medicamento por Farmanguinhos 

com os IFA nacional em 2015. 

 

Fornecimento do medicamento 

pelo Parceiro privado com o IFA 

importado. 

A transferência de tecnologia 

analítica do IFA iniciou em maio 

de 2017. 

Mesilato de Imatinibe 100mg e 400mg 

Fornecimento do medicamento com o IFA nacional 

em 2016. 

 

Fornecimento do medicamento 

fabricado pelo parceiro privado e 

com o IFA importado. 

A transferência de tecnologia 

analítica do IFA iniciou em maio 

de 2017, sem previsão concreta de 

conclusão. 

Cabergolina 0,5mg 

Fornecimento do medicamento com os IFA 

nacional em 2015. 

 

Fornecimento do medicamento 

com o IFA importado pelo 

Parceiro privado. 

Previsão de produção dos lotes 

pilotos com o IFA nacional 

postergada pelo parceiro para 1º 

quadrimestre de 2019. 

Atazanavir 200mg e 300mg 

Fornecimento do medicamento fabricado por 

Farmanguinhos com os IFA nacional em 2018. 

Não há previsão de que o parceiro privado forneça 

o medicamento com o IFA nacional.  

 

Fornecimento do medicamento 

pelo Parceiro privado com o IFA 

importado. 

A transferência de tecnologia 

analítica do IFA foi concluída.  

Tacrolimo 1mg e 5mg 

Fornecimento do medicamento pelo Parceiro 

privado com o IFA nacional em 2013 

Fornecimento do medicamento fabricado por 

Farmanguinhos com o IFA nacional em 2014 

Fornecimento do medicamento 

pelo Parceiro privado com o IFA 

importado. 

 

A Portaria n.º 2.531/2014 define que o laboratório público é o responsável por garantir a 

nacionalização do IFA, e não apenas acompanhar o processo de verticalização do IFA, 

que é o que Farmanguinhos tem realizado.  

 

Em que pese essa importante etapa não esteja sendo cumprida, as aquisições dos 

medicamentos dos parceiros têm sido regulares e conforme previsto nos Projetos das 

PDPs. No exercício de 2017 foram adquiridos os medicamentos Tenofovir+Lamivudina, 

Mesilato de Imatinibe, Pramipexol, Cabergolina e Tacrolimo dos parceiros sem que os  

mesmos tenham utilizado o IFA nacional no fornecimento do medicamento ao Ministério 

da Saúde ou essa impossibilidade tenha sido discutida formalmente com o Ministério.  
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A informalidade no acompanhamento das PDPs entre Farmanguinhos e o Ministério da 

Saúde prejudica a avaliação da atuação do Ministério sobre o tema, tendo em vista que a 

não nacionalização do IFA é fator comum nas PDPs analisadas. Cabe destacar que alguns 

dos laboratórios farmoquímicos parceiros das PDPs de Farmanguinhos obtiveram 

financiamentos do BNDES para desenvolvimentos dos citados princípios farmacêuticos 

ativos. 

 

O ingresso de Farmanguinhos como produtor público dos medicamentos objeto de PDPs 

certamente trará impactos positivos para a internalização da produção de medicamentos 

estratégicos para o SUS e contribuirá para a reversão do saldo negativo da Balança 

Comercial do Setor de Saúde. Os atrasos e as incertezas quanto a conclusão de algumas 

PDPs e Acordos de Transferência de Tecnologia, no entanto, podem comprometer os 

impactos positivos esperados, tendo em vista a dinâmica do mercado farmacêutico 

mundial no lançamento de novos medicamentos, o que pode levar ao desinteresse quanto 

aos medicamentos objeto de PDPs, dado o longo prazo entre a formalização do 

Acordo/Parceria e a efetiva produção pelo laboratório público.  

 

No momento atual, não é possível identificar resultados positivos quanto à internalização 

da produção de medicamentos estratégicos e a contribuição para reversão do saldo 

deficitário da Balança Comercial do Setor de Saúde, tendo em vista que os medicamentos 

objeto das PDPs de Farmanguinhos já eram produzidos em território nacional, 

independente da formalização das PDPs e outros continuam ainda sendo importados, 

como caso do Atazanavir e da Insulina Humana Recombinante. 

 

Em relação aos medicamentos Tenofovir+Lamivudina e Rifampicina+Isoniazida+ 

Etambutol+Pirazinamida, a baixa utilização no cenário internacional suscita dúvidas 

quanto à necessidade da formalização das referidas PDPs, contudo o gestor sustenta essa 

importância e, inclusive, as referidas PDPs foram aprovadas pelo Ministério da Saúde.  

 

No que tange aos benefícios quanto à economicidade esperada com a compra centralizada 

de medicamentos objeto de PDPs pelo Ministério da Saúde, a análise de dados das 

aquisições públicas não demonstrou essa vantajosidade, conforme é descrito no Item no 

Item 1.1.1.3 deste Relatório.  

 

Quanto aos impactos positivos das PDPs na capacitação dos recursos humanos do 

laboratório público, de fato a interação com os laboratórios privados e entre laboratórios 

públicos na assimilação de novas tecnologias, além dos treinamentos necessários ao 

processo, proporciona como externalidade positiva a melhoria na capacitação do corpo 

técnico. Em relação às PDPs conduzidas por Farmanguinhos, verificou-se que a maior 

parte da equipe técnica é composta por empregados terceirizados, contratados por 

intermédio de empresa de locação de mão-de-obra, pelo prazo máximo de cinco anos.  

 

Nesse sentido, a relação de trabalho precária entre Farmanguinhos e esses empregados 

relativiza os impactos positivos quanto à capacitação dos recursos humanos do 

laboratório público, agravada pelo risco de perda da confidencialidade das informações 

técnicas absorvidas durante o processo de transferência de tecnologia, sobretudo pelos 

profissionais que atuam nas áreas de gestão e estratégicas das PDPs. 

 

Em resposta ao Relatório Preliminar n.º 201700077, o Diretor de Farmanguinhos 

informou que, embora os gerentes de projetos sejam empregados terceirizados, os 

mesmos desempenhariam atividades administrativas acessórias das PDP e estão 

vinculados a uma Coordenação Geral dos projetos de PDP, conduzida por servidor 

público. Cabe ressaltar que foram apresentadas portarias de nomeação para cargos 
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administrativos de Farmanguinhos em que não consta “Coordenação Geral de projetos de 

PDP”.  

 

No entanto, as atividades de um gerente de projeto da PDP, cuja finalidade é a assimilação 

de informações técnicas necessárias para a produção do medicamento, não se limitam a 

“atividades administrativas acessórias vinculadas às PDPs”, conforme informado pelo 

gestor em resposta ao Relatório Preliminar. De modo geral, cabe ao gerente do projeto a 

responsabilidade pelo planejamento e execução do projeto, de modo que os seus objetivos 

sejam alcançados, ou seja, é uma atividade estratégica. De acordo com o Projeto 

Executivo do Pramipexol, por exemplo, as qualificações necessárias para os cargos de 

gestão das PDPs são as seguintes: “Estão neste nível as funções às quais são 

encomendados trabalhos em procedimentos administrativos e/ou técnicos muito 

complexos que requerem habilidade não puramente teórica, adquirida através de 

experiência no trabalho e em parte, também, por qualificação profissional”. 

 

Dessa forma, é importante que os cargos das áreas de gestão e técnica estratégicos das 

PDPs sejam ocupados por servidores públicos, de modo que o conhecimento e as 

informações técnicas e sigilosas assimiladas no processo de transferência de tecnologia 

fiquem retidas na instituição pública que, de fato, custeou o processo.  

 

Em resposta ao Relatório Preliminar n.º 201700077, o Diretor de Farmanguinhos 

informou que não possui o número de servidores suficientes para desempenho de todas 

as atividades administrativas e que depende de autorização do Ministério da Saúde para 

realização de concurso público.  

 

Em termos dos benefícios esperados com as PDPs, no que tange a ampliar o acesso da 

população a produtos estratégicos e a diminuir a vulnerabilidade do SUS, não foi objeto 

de análise dessa auditoria a dispensação de medicamentos estratégicos aos pacientes, de 

modo que não é possível avaliar se houve resultados positivos quanto a esse aspecto.  

 

Conclui-se, portanto, que as PDPs conduzidas por Farmanguinhos ainda não 

apresentaram resultados positivos quanto à internalização da produção de medicamentos 

estratégicos, à nacionalização do IFA e recuperação da indústria farmoquímica nacional, 

à contribuição para reversão do déficit da Balança Comercial do Setor de Saúde, bem 

como não acarretou em economicidade para o Ministério da Saúde.  

 

 

 

  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 

Recomendação 1: Exigir dos laboratórios privados participantes das Parcerias para o 

Desenvolvimento Produtivo - PDPs, onde couber, o imediato fornecimento do 

medicamento com o insumo farmacêutico ativo nacional, de acordo com o cronograma 

definido nos Projetos Executivos das PDPs. 

 

Recomendação 2: Submeter ao Ministério da Saúde os casos em que o laboratório privado 

não tiver condições de cumprir o cronograma previsto na respectiva PDP em relação ao 

fornecimento do medicamento com o insumo farmacêutico ativo nacional e avaliar, 

levando em conta os riscos de desabastecimentos, a possibilidade de suspensão das 

aquisições do medicamento do parceiro até que essa etapa seja cumprida. 

 

Recomendação 3: Nas atividades relacionadas à gestão e às etapas de absorção de 

tecnologia das Parcerias para o Desenvolvimento Produtivo - PDPs no âmbito de 
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Farmanguinhos, alocar apenas servidores públicos da Fiocruz, utilizando-se de 

empregados terceirizados em atividades auxiliares e não estratégicas das PDPs. 

 

 

1.1.1.2 CONSTATAÇÃO 
 

Atrasos significativos nos cronogramas físicos de implementação das Parcerias de 

Desenvolvimento Produtivo em vigor ao longo de 2016/2017, bem como 

informalidade no acompanhamento da execução das Parcerias por parte do 

Ministério da Saúde e de Farmanguinhos. 

 

Fato 
 

No Relatório CGU n.º 201700077 foram apresentados os resultados da análise do 

cumprimento dos cronogramas das Parcerias para o Desenvolvimento Produtivo – PDPs 

firmadas por Farmanguinhos com parceiros privados.  A análise demonstrou atrasos em 

todas as Parcerias vigentes em 2016 e 2017. 

 

Verificou-se, naquela auditoria, que, no exercício de 2016, Farmanguinhos mantinha onze 

Parcerias para o Desenvolvimento Produtivo - PDP formalizadas ativas, além do Acordo 

de Transferência de Tecnologia para produção de insulina humana recombinante (NPH).  

 

Das onze PDPs ativas, três delas ainda dependiam da obtenção de registro sanitário até o 

encerramento daquela auditoria e, portanto, ainda não haviam sido realizadas despesas 

com a aquisição dos medicamentos dos parceiros. Eram elas: Sirolimo (aprovada em 

2010), Tenofovir + Lamivudina + Efavirenz (assinada em 2013) e Docetaxel, que, 

segundo Farmanguinhos, foi aprovada pelo Ministério da Saúde em 2015, porém não 

havia documento formal da aprovação, apenas a referência na página do Ministério da 

Saúde de PDPs aprovadas. 

 

A obtenção do registro é um marco importante das PDPs, tendo em vista que é a partir do 

registro sanitário que o Ministério da Saúde formaliza Termos de Descentralização de 

Crédito destinados à transferência de recursos ao laboratório público para que o mesmo 

inicie as aquisições do medicamento objeto da PDP do parceiro privado, conforme 

compromisso de quantitativo mínimo de compra do medicamento previsto no projeto 

executivo da parceria, bem como também se inicie o processo de transferência de 

tecnologia para permitir que o laboratório público, ao final da PDP, esteja apto a produzir 

o medicamento em escala comercial. Em geral, os projetos executivos também fixam o 

prazo de cinco anos, a partir da obtenção do registro sanitário, para conclusão da PDP.  

 

Constatou-se que todas as PDPs firmadas por Farmanguinhos se encontravam com 

cronogramas físicos atrasados, ao término de 2016. O quadro a seguir resume a situação 

das PDPs com registro sanitário. 

 

Quadro - PDPs com cronogramas físicos atrasados 
Medicamento Data da 

Assinatura 

Data do 

Registro 

Sanitário 

Prazo Final 

Original 

Novo prazo final 

estimado por 

Farmanguinhos 

Atazanavir 200 mg 21/11/2011 13/01/2014 22/04/2017 2018 

Atazanavir 300 mg 

Tenofovir + Lamivudina 300mg 

+ 300mg 

21/08/2012 31/03/2014 21/08/2016 2020 

Mesilato de Imatinibe 100mg 19/02/2013 29/07/2013 29/07/2018 2018 

Mesilato de Imatinibe 400mg 
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Rifampicina+Isoniazida+ 

Etambutol+Pirazinamida 

21/12/2010 13/11/2014 13/11/2019 2019 

Tacrolimo 1mg  01/07/2010 06/10/2011 06/10/2016 2018 

Tacrolimo 5 mg  

Pramipexol 0,125mg 03/11/2011 22/10/2012 22/10/2017 2019 

Pramipexol 0,250 mg 

Pramipexol 1mg 

Cabergolina 0,5 mg 27/12/2013 28/03/2014 27/12/2018 Não informado 

Sevelamer 800 mg 27/12/2013 25/08/2014 25/08/2019 

Fonte: Acordos de Transferência de Tecnologia assinados, Notas Técnicas de aprovação dos Acordos pelo 

Ministério da Saúde, Projetos Executivos e respostas às solicitações de auditoria expedidas pela CGU. 

 

No caso dos medicamentos Mesilato de Imatinibe e Rifampicina+Isoniazida+ 

Etambutol+Pirazinamida, embora o novo prazo final estimado por Farmanguinhos não 

seja distinto do prazo original, as etapas realizadas até o momento já estavam atrasadas 

em relação ao cronograma original, de modo que o prazo para conclusão da transferência 

de tecnologia não deverá ser cumprido, conforme detalhado no decorrer deste item.  

 

Cabe ressaltar que as novas previsões de término das PDPs estimadas por Farmanguinhos 

não foram formalizadas em termos aditivos aos respectivos Acordos, que permanecem 

com os prazos originais, exceto a PDP do Tacrolimo em que foi firmado termo aditivo 

para prorrogação do prazo até 31 de dezembro de 2018 e a do Rifampicina+Isoniazida+ 

Etambutol+Pirazinamida, em que o gestor informou que foi assinado um termo aditivo 

em 2015 prorrogando o prazo final de conclusão para 2019 (Memorando n.º 063/2017 – 

DIR/FAR, de 06 de março de 2017). 

 

Além das PDPs não iniciadas pela não obtenção do registro, houve morosidade na 

obtenção do registro sanitário dos seguintes medicamentos, o que atrasou o início do 

cronograma físico e, consequentemente, impactou o início da produção pelo laboratório 

público, conforme exposto no quadro a seguir: 

 

Quadro -  PDPs com prazo superior a 1 ano entre a assinatura do Acordo e a obtenção 

do registro 

 PDP/Acordo de Transferência de 

Tecnologia com registro 

Data da 

Assinatura 

Data do Registro 

Sanitário 

Atazanavir 200 mg 
21/11/2011 13/01/2014 

Atazanavir 300 mg 

Rifampicina + 

Isoniazida+Etambutol+Pirazinamida 21/12/2010 13/11/2014 

Tacrolimo 1mg 
01/07/2010 06/10/2011 

Tacrolimo 5 mg 
Fonte: Acordos de transferência de Tecnologia e resposta às solicitações de auditoria. 

 

Por meio do Ofício n.º 119/2017 – DIR/FAR, de 02 de maio de 2017, o Diretor de 

Farmanguinhos informou que a data de entrada do pedido de registro na ANVISA foi 

bem anterior à obtenção do registro e apresentou o seguinte quadro:  

 

Quadro -  Data de entrada do pedido de registro na ANVISA 

PDP/Acordo de Transferência de 

Tecnologia com registro 

Data de Entrada 

na ANVISA 

Data do Registro 

Sanitário 

Atazanavir 200 mg 
09/05/2012 13/01/2014 

Atazanavir 300 mg 
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Rifampicina + 

Isoniazida+Etambutol+Pirazinamida 12/08/2011 13/11/2014 

Tacrolimo 1mg 
14/06/2011 06/10/2011 

Tacrolimo 5 mg 
Fonte: Ofício n.º 119/2017 – DIR/FAR, de 02/05/2017 

 

Informou ainda:  

 

“Farmanguinhos requereu priorização de análise para todos os pedidos de registro e 

obteve parecer favorável na ANVISA. O produto Rifampicina+ 

Isoniazida+Etambutol+Pirazinamida por ser uma associação de 4 drogas, teve seu 

registro postergado até a vigência da RDC nº 60/2014 que permitiu o registro com este 

quantitativo de ativos, publicado em 10/10/2014. 

O produto Atazanavir recebeu exigência para realização de novas validações analíticas 

pela empresa detentora do registro do medicamento referência, a BMS é também 

responsável pela transferência de tecnologia. Tão logo os estudos foram concluídos pela 

Bristol e submetidos a ANVISA, o registro foi aprovado.” 

 

Em relação ao medicamento Rifampicina+Isoniazida+Etambutol+Pirazinamida, os 

esclarecimentos apresentados pelo gestor são pertinentes para uma combinação não usual 

de quatro drogas. Quanto ao atraso na obtenção do registo do Atazanavir, a primeira 

entrada do pedido de registro na Anvisa ainda não se encontrava com a documentação 

completa exigida pela agência reguladora, o que motivou o atraso, segundo informação 

do gestor. Em relação ao medicamento Tacrolimo, houve demora de praticamente um ano 

para dar entrada no pedido de registro do medicamento.  

 

Até o término do primeiro semestre de 2017, ainda não havia sido iniciada a produção de 

nenhum dos medicamentos objeto de PDPs, que era a estratégia adotada por 

Farmanguinhos para retomada da produção de medicamento no Complexo Tecnológico 

de Medicamentos – CTM, que, conforme descrito no Relatório n.º 201700077, apresenta 

trajetória decrescente da produção de medicamentos, atingindo apenas 1% de sua 

capacidade operacional em 2016.  

 

Para garantir a execução do processo de transferência de tecnologia, os acordos preveem 

a instituição de comitês entre os parceiros, sendo o Comitê Gestor responsável pelo 

acompanhamento da execução geral do Acordo e o Comitê Técnico responsável pelo 

acompanhamento da transferência e absorção de tecnologia.   

 

Tendo em vista os atrasos nos cronogramas, foi solicitado ao gestor apresentar as atas das 

reuniões dos referidos comitês de três PDPs selecionadas . Por meio do Memorando n.º 

74/2017 – DIR/FAR, de 21 de março de 2017, foi informado o seguinte: 

 

“Informamos que a despeito dos intensos e frequentes contatos entre as equipes técnica 

e de gestão envolvidas no desenvolvimento dos projetos não localizamos as atas das 

reuniões dos Comitês Gestores referentes às PDPs envolvendo os medicamentos 

Tacrolim, Tenofovir + Lamivudina e Pramipexol.” 

 

De acordo com a Portaria MS n.º 2.531/2014 [encampada pela Portaria MS de 

Consolidação n.º 05/2017], o laboratório público deve encaminhar relatórios 

quadrimestrais de acompanhamento das PDPs ao Ministério da Saúde. Em resposta às 

solicitações de auditoria, foram apresentados os referidos relatórios para três PDPs 

selecionadas na amostra, referentes ao exercício de 2016, contudo os documentos não 
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apresentam assinaturas. Não foram apresentados os ofícios de encaminhamento, bem 

como a manifestação formal do Ministério da Saúde a respeito dos mesmos.  

 

Dada a carência de formalidade quanto ao acompanhamento do cronograma das PDPs, a 

equipe de auditoria buscou compreender as razões do atraso para os medicamentos com 

registros sanitários, a partir dos documentos solicitados e esclarecimentos apresentados 

em resposta às solicitações de auditoria.  

 

Das oito PDPs com registro sanitário, para três delas sequer foram iniciadas as etapas de 

transferência de tecnologia, estando portanto em atraso, de acordo com as informações 

prestadas por meio do Memorando n.º 07/2017 – DIR/FAR. São elas: Tenofovir + 

Lamivudina (assinada em 2012), Cabergolina e Sevelamer (firmadas em 2013). Segundo 

o descrito no referido documento, as etapas de transferência de tecnologia desses 

medicamentos não foram iniciadas, tendo em vista que estariam sendo priorizadas outras 

PDPs.  

 

Considerando que todas as PDPs estão com cronogramas atrasados e que Farmanguinhos 

dispõe de infraestrutura ociosa e recursos humanos em excesso, conforme descrito no 

Relatório n.º 201700077, foi solicitado ao gestor detalhar as razões de não terem sido 

iniciados os processos de transferência de tecnologia até maio de 2017, apesar de os 

registros sanitários dos referidos medicamentos terem sido obtidos ainda no ano de 2014. 

 

Por meio do Ofício n.º 120/2016 – DIR/FAR, 02 de maio de 2017, foi informado o 

seguinte: 

 

“Cabe destacar que o início dos processos de transferência de tecnologia se dá quando 

do início da aquisição do medicamento pelo Ministério da Saúde e não pela obtenção do 

registro sanitário. Quanto a absorção da tecnologia por parte da Fiocruz, através do 

Instituto de Tecnologia em Fármacos, esclarecemos que a transferência da tecnologia 

engloba várias etapas. Segue abaixo quadro explicativo com as etapas concluídas para 

cada PDP mencionada. [...]” 

 

De acordo com as etapas concluídas informadas pelo gestor no referido Ofício para os 

medicamentos Tenofovir + Lamivudina, Cabergolina e Sevelamer, verificou-se que as 

etapas pertinentes à transferência de tecnologia analítica do medicamento ainda não 

haviam sido iniciadas até maio de 2017. 

 

Em que pese não tenham sido iniciadas as etapas relacionadas à transferência de 

tecnologia dos três medicamentos supracitados, foram realizadas as seguintes aquisições 

dos parceiros privados, por dispensa de licitação: 

 

Quadro - Aquisições do medicamento Tenofovir + Lamivudina 300mg+300mg 

Ano Quantitativo Valor (R$ 1,00) 

2014 43.000.000           122.550.000,00  

2015 54.439.860           150.254.013,60  

2016 56.581.710           152.770.617,00  

Total  154.021.570 425.574.630,60 
Fonte: SIASG 

 

Quadro - Aquisições do medicamento Cabergolina 0,5mg 

Ano Quantitativo Valor (R$ 1,00) 

2016 1.261.624           9.168.852,42  

2017 (1) 1.330.808           9.195.883,28  
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Total 2.592.432 18.364.735,70 
Fonte: SIASG 
(1 ) Dados até março/2017 

 

Quadro - Aquisições do medicamento Sevelamer 800mg 

Ano Quantitativo Valor (R$ 1,00) 

2017 (1) 37.813.320 37.435.186,80 
Fonte: SIASG 
(1 ) Dados até março/2017 

 

Tal fato demonstra um descasamento entre os cronogramas de aquisições de 

medicamentos dos parceiros e a execução do processo de transferência analítica do 

medicamento.  

 

Em relação aos demais medicamentos, embora os cronogramas das respectivas PDPs 

estejas atrasados, o processo de transferência de tecnologia está em andamento. 

 

Na análise da documentação apresentada para os medicamentos Tacrolimo, Pramipexol 

e Mesilato de Imatinibe, selecionada por amostra não probabilística, foram identificadas 

as seguintes etapas não cumpridas que retardaram a finalização da PDP e início da 

produção.  

 

Tacrolimo: 

 

 - aquisição de materiais para realização da transferência de tecnologia (etapa prevista 

para 2011/2012); 

- aquisição de equipamentos necessários à produção (etapa prevista para 2013/2014); 

- No último relatório de acompanhamento da PDP de 2016, informa-se que a parceira 

ainda está adquirindo os materiais necessários para a realização da transferência e está 

sendo providenciada a ida de analista de Controle de Qualidade de Farmanguinhos para 

treinamento no laboratório parceiro em 2017; 

- Atraso da aprovação da nova planta industrial pela Superintendência de Vigilância 

Sanitária - SUVISA, que fez exigência à Farmanguinhos para cumprimento até dezembro 

de 2016; e 

- Atraso no início das obras da área fabril necessária à produção do Tacrolimo e outros 

medicamentos; 

- Não fornecimento do medicamento pelo laboratório privado com o insumo farmacêutico 

ativo (IFA) nacional. 

 

Pramipexol:  

 

- aquisição de materiais para controle de qualidade,  

- aquisição de emblistadeira; 

- compra de insumos para a produção do lote piloto (etapa prevista para 2014); 

- Atraso da aprovação da nova planta industrial pela SUVISA; 

- Atraso no início das obras da área fabril necessária à produção do tacrolimo e outros 

medicamentos. 

- Não fornecimento do medicamento pelo laboratório privado com o princípio ativo (IFA) 

nacional. 

 

No caso dos medicamentos Pramipexol e Atazanavir, o processo de transferência de 

tecnologia encontra-se concluído, segundo informado pelo gestor por meio do 

Memorando n.º 07/2017 DIR/FAR e conforme consta nos relatórios quadrimestrais de 

acompanhamento das PDPs referentes ao exercício de 2016. O início da produção desses 
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medicamentos, no entanto, ainda depende da conclusão das obras de reforma no 

Complexo Tecnológico de Medicamentos, que estão em andamento. 

 

A obra necessária à produção do Tacrolimo, Pramipexol e também do Atazanavir foi 

iniciada em maio de 2017, com previsão de conclusão em julho de 2018. Após a 

conclusão da obra, a área necessitará ser vistoriada pela ANVISA para emissão do 

Certificado de Boas Práticas de Fabricação – CBPF, exigência regulatória para a 

fabricação de medicamentos no Brasil. Além disso, será necessária a produção de três 

lotes pilotos de cada medicamento e suas apresentações (Tacrolimo 1mg e 5mg e 

Pramipexol 0,125mg, 0,250mg e 1mg) para dar entrada na ANVISA de petição para troca 

do local de fabrico do medicamento. Atualmente, no registro sanitário dos referidos 

medicamentos constam como locais de fabrico as instalações produtivas dos parceiros 

privados, sendo necessário alterar para Farmanguinhos, antes da autorização para 

produção do medicamento em escala comercial.  

 

Nesse sentido, os trâmites regulatórios para produção do Tacrolimo, Pramipexol e 

Atazanavir somente poderão ser iniciados após o termino da obra na área fabril, o que 

demonstra que será inviável iniciar a produção comercial dos referidos medicamentos 

ainda no exercício de 2018, estando, portanto, atrasados em relação ao cronograma 

inicial.  

 

Cabe ressaltar que foram veiculadas na imprensa reportagens ao longo de todo o exercício 

de 2017 que relatam falta do medicamento Tacrolimo aos pacientes transplantados, por 

atrasos na entrega do medicamento pelo Ministério da Saúde às Secretarias Estaduais de 

Saúde. Dessa forma, a situação atual ainda é de vulnerabilidade para o SUS. 

 

Quanto ao medicamento Rifampicina+Isoniazida+ Etambutol+Pirazinamida, cujo prazo 

de conclusão foi prorrogado para 2019, embora não tenha sido objeto de análise detalhada 

da equipe de auditoria, verificou-se que foi realizada apenas uma aquisição isolada do 

medicamento do parceiro no exercício de 2015 e, segundo informado pelo gestor por meio 

do Memorando n.º 07/2017 – DIR/FAR, de 13 de janeiro de 2017, a situação desta PDP 

no início de 2017 era a seguinte: “(ii) transferência de metodologia analítica do 

medicamento: em andamento, aguardando a chegada de materiais adquiridos 

necessários para a realização do estudo; [...] (iii) Aquisição de equipamentos: 

levantamento de necessidade ainda será realizado e (iv) adequação da área fabril de 

Farmanguinhos ainda não iniciada”. Dessa forma, dado o estado incipiente do processo, 

estima-se que Farmanguinhos terá dificuldades em cumprir o novo prazo prorrogado para 

2019, ressaltando-se que esse Acordo foi assinado em 2010. 

 

Em relação ao medicamento Mesilato de Imatinibe, o processo de transferência de 

tecnologia está em andamento, segundo informado por meio do Memorando n.º 07/2017 

DIR/FAR, contudo a previsão é de que o medicamento seja fabricado no Laboratório 

Químico-Farmacêutico da Aeronáutica – LAQFA. 

 

Segundo informado por meio do Ofício n.° 120/2017 DIR/FAR, de 02 de maio de 2017, 

o referido medicamento necessita de área específica que precisaria ser construída em 

Farmanguinhos. Dessa forma, explica-se a opção pelo LAQFA que já possuía área 

específica, sendo necessária adaptação para fabricação do medicamento, denominada 

como “Planta Oncológicos Sólidos”. Portanto, desde o início da referida PDP, a opção 

para a produção do Mesilato de Imatinibe seria o LAQFA. De acordo com o Projeto 

Executivo da PDP apresentado à equipe de auditoria, o custo da adaptação da área 

produtiva e de aquisição de equipamentos necessários à produção no LAQFA atinge 

R$44.636.589,00 com recursos do Ministério da Saúde.  
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Por meio do Ofício n.º 236/2017 – DIR/FAR, de 21 de julho de 2017, o Diretor de 

Farmanguinhos complementou as informações a respeito do estágio da obra e da 

aquisição de equipamentos necessários à produção do Mesilato de Imatinibe no LAQFA. 

Quanto à obra, a que o gestor se refere como “Módulo 1 da Planta Fabril 2 e sua operação 

na produção de medicamentos oncológicos”, são descritos três projetos, sendo dois já 

concluídos que somam R$9.606.336,00 e teriam sido apresentados ao Ministério da 

Saúde sem desembolso até então. O terceiro projeto ainda está em desenvolvimento e se 

refere à área destinada ao Laboratório de Controle de Qualidade para a classe de 

medicamentos oncológicos, ainda sem valor estimado.  

 

Cabe ressaltar que o Projeto Executivo desta PDP não se refere a módulos para realização 

das adequações na infraestrutura do LAQFA, de modo que não foi possível à equipe de 

auditoria aferir se o mencionado “Módulo 1 da Planta Fabril 2” seria toda a adequação 

necessária descrita no Projeto Executivo. 

 

Quanto às despesas já realizadas com a adequação necessária a infraestrutura do LAQFA 

para produção do referido medicamento, já foram gastos R$8.869.870,97, segundo 

informado pelo gestor. 

 

Em relação aos equipamentos, foi informado que não foram realizadas despesas com a 

aquisição de equipamentos para as etapas de granulação, secagem, compressão e 

revestimento, em sistema fechado, no LAQFA e que os investimentos necessários já 

foram apresentados ao Ministério da Saúde, que já teria emitido parecer técnico favorável, 

contudo não mencionou os valores envolvidos e, de fato, ainda não houve a aquisição dos 

equipamentos.   

 

A situação desta PDP, informada pela Direção de Farmanguinhos por meio dos Ofícios 

n.º 120/2017 e 236/2017 DIR/FAR, relata que ainda não foi realizada a adequação da área 

do LAQFA destinada à fabricação do Mesilato de Imatinibe, bem como nem todos os 

projetos estão concluídos e, quando finalizados, dependem da aprovação e liberação de 

recursos pelo Ministério da Saúde.  Não foi informado quando se iniciaria a obra e a sua 

previsão de conclusão, quando ainda será necessária a vistoria da ANVISA para emissão 

do CBPF.  

 

Dessa forma, a PDP do Mesilato de Imatinibe encontrava-se significativamente atrasada, 

sem previsão concreta de início e conclusão da obra no LAQFA e, portanto, sem previsão 

de conclusão da PDP. 

 

Verificou-se, ainda, que não foi cumprida a etapa de fornecimento do medicamento pelo 

laboratório privado com o IFA nacional.  

 

Concluiu-se, portanto, que todas as PDPs conduzidas por Farmanguinhos estavam com 

cronogramas atrasados, conforme análise do estágio de cada uma das parcerias quando 

da execução da auditoria consignada no Relatório n.º 201700077, algumas sem 

expectativa concreta de conclusão. Das onze PDPs, três delas ainda dependiam do registro 

sanitário, três sequer haviam sido iniciadas, embora os registros sanitários tenham sido 

obtidos em 2014, e as outras cinco PDPs se encontravam com cronograma físico atrasado.  

 

Como consequência direta do atraso no cumprimento dos cronogramas das PDPs, tem-se 

o aumento do custo da aquisição dos medicamentos pelo Ministério da Saúde. Conforme 

descrito no Item 1.1.1.3 deste Relatório, os preços unitários de aquisição dos 

medicamentos fornecidos pelos parceiros privados desde a assinatura do Acordo e até a 
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conclusão das PDPs não levaram em consideração o  pressuposto do ganho de escala na 

aquisição centralizada de medicamentos pelo Ministério da Saúde, que é um dos pilares 

da política de parcerias.  

 

Considerando que os medicamentos são adquiridos dos parceiros durante a PDP por 

dispensa de licitação, a dilatação do prazo para assimilação da transferência de tecnologia 

também aumenta o período de “reserva de mercado” para os parceiros privados, tendo em 

vista que a economia esperada pela produção do medicamento pelo laboratório público 

ainda não aconteceu e o Ministério da Saúde não está adquirindo os medicamentos por 

meio de pregão eletrônico que, pelo processo competitivo e pelo volume de aquisição da 

compra centralizada, tenderia a obter preços mais vantajosos.  

 

Cabe ressaltar que é responsabilidade da instituição pública nos processos de PDPs, 

prevista no Art. 68 da Portaria MS n.º 2.531/2014, “X - acompanhar, monitorar e avaliar 

as ações desempenhadas pela entidade privada para a transferência de tecnologia e para 

o efetivo cumprimento do cronograma técnico-regulatório” e “XV - cumprir o 

cronograma do projeto de PDP definido”.  

 

Durante a vigência das PDPs em curso, outros laboratórios nacionais passaram a produzir 

os referidos medicamentos além dos parceiros, como é o caso do Mesilato de Imatinibe, 

Tacrolimo, Pramipexol, Cabergolina, Sevelamer, que são comercializados a preços 

competitivos, conforme verificado em consultas ao SIASG. Tal fato demanda a 

necessidade de reavaliação das PDPs, considerando os demais produtores nacionais, os 

atrasos e o fato de os processos de transferência de tecnologia de seis das onze PDPs não 

terem sido iniciados.  

 

Dessa forma, Farmanguinhos não tem atuado com sucesso para cumprimento do 

cronograma definido nos Acordos de Transferência de Tecnologia, todos assinados entre 

2010 e 2013. Esses Acordos tiveram que ser readequados devido às alterações trazidas 

pela Portaria MS n.º 2.531/2014, contudo essa readequação foi formal e documental, 

tendo sido preservadas as etapas necessárias à transferência de tecnologia e à produção 

em escala comercial pelo laboratório público. Nesse sentido, caberia à Farmanguinhos a 

reavaliação da pertinência de manutenção dos acordos de transferência de tecnologia já 

firmados antes do advento da referida Portaria, considerando as mudanças no mercado 

farmacêutico desde a formalização dos acordos. 

 

      
##/Fato## 

Causa 
 

O Diretor de Farmanguinhos não planejou e não monitorou adequadamente a execução 

das etapas relacionadas à transferência de tecnologia decorrente das PDPs, especialmente 

quanto à adequação da infraestrutura, aquisição de equipamentos e de materiais 

necessários à consecução dos projetos, não garantindo, dessa forma, o cumprimento dos 

cronogramas definidos e comprometendo o desempenho das responsabilidades da 

instituição pública proponente e executora da PDP, atribuídas pelos incisos II, X e XV do 

artigo 68 da Portaria MS n.º 2.531/2014 e do Anexo XCV da Portaria de Consolidação 

MS n.º 5, de 28 de setembro de 2017. 

 

O Diretor de Farmanguinhos não reavaliou a conveniência e oportunidade de 

continuidade das Parcerias atrasadas. 

 

Fragilidade no processo de obtenção de registros sanitários de alguns medicamentos. 
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##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Por meio do Ofício n.º 120/2017 – DIR/FAR, de 02 de maio de 2017, o gestor apresentou 

justificativa sobre os atrasos nos cronogramas das PDPs firmadas por Farmanguinhos: 

 

“Esclarecemos que o prazo para o desenvolvimento da PDP começa a contar a partir do 

início da distribuição do medicamento por Farmanguinhos, de acordo com o marco legal 

das PDP, Portaria nº 2.531, de 12 de novembro de 2014. 

 

PDP/Acordo de Transferência de 

Tecnologia com registro 

Data da 

Assinatur

a 

Data do 

Registro 

Sanitário 

Prazo 

Final 

Original 

Prazo 

Final 

estimado 

por Far 

Atazanavir 200 mg 21/11/201

1 

13/01/201

4 

22/04/201

7 

2019 

Atazanavir 300 mg 

Tenofovir + Lamivudina 300mg + 

300mg 

21/08/201

2 

31/03/201

4 

21/08/201

6 

2019 

Imatinibe 100mg 19/02/201

3 

29/07/201

3 

29/07/201

8 

2019 

Imatinibe 400mg 

Rifampicina + 

Isoniazida+Etambutol+Pirazina

mida 

21/12/201

0 

13/11/201

4 

13/11/201

9 

2022 

Tacrolimo 1mg (1) 01/07/201

0 

06/10/201

1 

06/10/201

6 

2018 

Tacrolimo 5 mg (1) 

Pramipezol 0,125mg 03/11/201

1 

22/10/201

2 

22/10/201

7 

2019 

 Pramipezol 0,250 mg 

Pramipexol 1mg 

Cabergolina 0,5 mg 27/12/201

3 

28/03/201

4 

27/12/201

8 

2020 

Distribuiçã

o iniciada 

pelo 

parceiro 

público 

Bahiafarm

a 

Sevelamer 800 mg 27/12/201

3 

25/08/201

4 

25/08/201

9 

 

Conclui-se que, de acordo com as últimas atualizações do cronograma informadas acima 

(prazo final estimado por Far), as PDP que não se encontram dentro do prazo de 5 anos 

são Tacrolimo e Imatinibe.  

O atraso da PDP do medicamento Tacrolimo refere-se à dificuldade em obter a 

aprovação da planta de arquitetura pela SUVISA (planta da área fabril com as 

adequações necessárias à produção das três primeiras PDP Tacrolimo, Atazanavir e 

Pramipexol) e realizar a etapa inicial para a adequação da área fabril, que seria a 

licitação da empresa executora da obra. Os históricos para estes dois entraves foram 

descritos em resposta à Solicitação de Auditoria nº 201700077/10. 

Com relação a PDP do medicamento Imatinibe, temos o seguinte ponto: por se tratar de 

um medicamento de uso controlado, pelas regras sanitárias, há a obrigatoriedade de 

produção em área dedicada. Considerando que não temos tal tipo de área em 

Farmanguinhos, para tal, necessitaríamos de um grande investimento para construí-la. 

Sabedores que ficamos de uma área já construída e precisando de adaptação no 

Laboratório Químico Farmacêutico da Aeronáutica (LAQFA), estabelecemos uma 
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parceria formalizada através de Acordo de Cooperação, para implantar no LAQFA o 

polo de produção pública de medicamentos oncológicos. Já apresentamos ao Ministério 

da Saúde a inclusão do LAQFA na PDP e o Laboratório já solicitou os investimentos 

necessários para a adaptação da fábrica. Portanto, conseguimos dessa forma, 

economizar um significativo volume de recursos financeiros (construção área nova x 

adaptação) apesar destes investimentos resultarem e atraso na transferência de 

tecnologia.”  

 

Em resposta ao Relatório Preliminar n.º 201700077, foi apresentado o Ofício n.º 001/2018 

– Audin, de 4 de janeiro de 2018, que encaminhou o Memorando n.º 331/2017 – DR/FAR, 

de 28 de dezembro de 2017, com a seguinte manifestação adicional acerca das 

recomendações propostas pela CGU: 

 

“Como já afirmado acima reiteramos que este Instituto reforçará os esforços, dentro de 

sua esfera de competência, para evitar a ocorrência de atrasos nos cronogramas de 

implementação das PDPs.  

No que diz respeito a formalidade dos atos inerentes ao Comitê Gestor e ao Comitê 

Técnico, temos a afirmar que estes se dão sempre por escrito ou assim deveriam ocorrer, 

respeitando a formalidade correspondente a cada ato administrativo. Destarte, 

considerando o achado de auditoria presente nesta constatação, este Instituto afirma que 

estará envidando esforços para evitar a ocorrência de informalidades, como as indicadas 

no achado de auditoria em questão, no acompanhamento da execução das Parcerias ou 

em qualquer outra atividade deste Instituto, observando-se, sempre, as formalidades 

atinentes a cada ato administrativo. 

Recomendação 1: Reavaliar, mediante estudo individual e acurado, a conveniência e a 

oportunidade de dar continuidade às oito Parcerias para o Desenvolvimento Produtivo 

conduzidas por Farmanguinhos em execução e atrasadas, em especial aquelas em que 

as etapas de transferência de tecnologia ainda não foram iniciadas e nos casos em que 

há outros laboratórios farmacêuticos nacionais fabricantes do medicamento objeto da 

parceria. 

Em atenção à referida recomendação proferida pelos auditores da respeitável 

Controladoria Regional da União, temos em primeiro ponto a esclarecer que, na presente 

data, as Parcerias para Desenvolvimento Produtivo com a transferência de tecnologia 

de produção dos medicamentos Sevelamer e Tenofovir+Lamivudina, já tiveram iniciadas 

as etapas relativas à transferência de tecnologia prevista nos correspondentes Acordos 

celebrados entre este Instituto e as empresas parceiras. Seguem na forma de Anexo II, as 

respectivas comprovações de início das etapas de transferência de tecnologia das PDPs 

dos medicamentos Sevelamer e Tenofovir+Lamivudina. 

Em segundo ponto, temos a destacar que este Instituto monitora e avalia constantemente 

as ações desenvolvidas, pelas empresas parceiras nas PDPs, para transferência da 

tecnologia e efetivo cumprimento dos cronogramas estabelecidos nas parcerias, para 

efeito de comunicação ao Ministério e solicitação justificada de alteração dos 

cronogramas, caso se mostre necessário e, para avaliação quanto a oportunidade e 

conveniência da continuidade das Parcerias para Desenvolvimento Produtivo, nas quais 

é partícipe, ainda que em última análise esta avaliação seja realizada pelo Ministério da 

Saúde, por força do que impõe os artigos 61 à 65 do Anexo XCV da Portaria de 

Consolidação GM/MS nº. 05/2017.  

Não obstante isto, em razão da presente recomendação este Instituto assevera que estará 

elaborando estudo formal individual e acurado para avaliação da oportunidade e 

conveniência da continuidade das Parcerias para Desenvolvimento Produtivo, nas quais 

é partícipe, levando em conta, em todos os casos, possíveis desabastecimentos dos 

estoques do SUS, bem como o fato de que as PDPs, em nosso entender, representam uma 

das estratégias do Ministério da Saúde que visam robustecer o Complexo Econômico-
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Industrial da Saúde (CEIS), objetivando o fortalecimento dos laboratórios públicos e a 

consequente ampliação do seu papel regulador de mercado; o estímulo da produção 

local de produtos de custo elevado e/ou grande impacto social e sanitário, bem como, o 

fomento do desenvolvimento da capacidade produtiva da indústria nacional de fármacos, 

visando, com isto, atender de forma plena as demandas do Sistema Único de Saúde 

(SUS).  

 

Recomendação 2: Aprimorar o planejamento específico de cada Parceria, de forma a 

garantir que o cronograma físico seja cumprido e a infraestrutura necessária à 

implantação das PDPs, descrita no Projeto Executivo, esteja disponível no momento 

adequado.   

Como já afirmado acima reiteramos que este Instituto reforçará as medidas já adotadas, 

dentro de sua esfera de competência, para evitar a ocorrência de atrasos nos 

cronogramas de implementação das PDPs.                    

Não obstante isto, cumpre ressaltar que as aquisições e contratações realizadas por este 

Instituto se dão, em regra, por meio de procedimento licitatório que são passíveis de 

medidas administrativas e/ou judiciais que podem postergar o prazo de conclusão 

inicialmente previsto.  

Nesta vereda, temos ainda a destacar que, no caso da PDP para transferência de 

tecnologia para produção do medicamento Tacrolimo, por exemplo, as licitações para 

adequação da área fabril, precisaram aguardar posicionamento da Superintendência de 

Vigilância Sanitária do Estado do Rio de Janeiro (SUVISA), quanto a análise da área de 

produção do Tacrolimo, nos termos previstos nos projetos elaborados por 

Farmanguinhos, que, destaca-se, ainda não foi emitido de maneira formal. Assim, 

conclui-se que o cronograma inicialmente estabelecido, para esta PDP, foi impactado 

por motivos alheios a vontade das partícipes. 

Não obstante a todo o exposto, afirmamos que nas hipóteses em que se identifica a 

inviabilidade de cumprimento dos prazos inicialmente previstos nos cronogramas, este 

Instituto, com fulcro no art. 46 da Portaria de Consolidação GM\MS nº 05/2017, 

apresenta as devidas justificativas ao Ministério e requer a alteração dos cronogramas. 

Contudo, considerando o contido na presente recomendação, este Instituto afirma que 

reforçará os esforços atualmente aplicados, no objetivo de que os prazos incialmente 

previstos nos cronogramas das PDPS sejam observados ou na hipótese de inviabilidade 

para deixar mais evidente os procedimentos adotados e as devidas justificativas. 

Por fim, aproveitamos a oportunidade para de acordo com o combinado na Reunião de 

Busca Conjunta de Soluções, registrar que para efeito de seleção de empresas para 

apresentação de propostas de PDP ao Ministério da Saúde, em atenção ao disposto na 

Portaria GM/MS nº. 704/2017 que elegeu a lista de produtos estratégicos para o SUS no 

ano de 2017, este Instituto divulgou em seu sítio eletrônico na Internet e no Diário Oficial 

da União, instrumentos convocatórios denominados “chamadas públicas”.  

 

Os referidos instrumentos convocatórios podem ser localizados em consulta ao endereço 

eletrônico http://www.far.fiocruz.br/2017/06/novas-pdp/ e o aviso dos mesmos pode ser 

localizado em consulta ao sítio eletrônico da Imprensa Nacional, na publicação da Seção 

3 – Pg. 101, do dia 24/05/2017.”  

 

 

 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

A manifestação apresentada pelo gestor por meio do Ofício n.º 120/2017 – DIR/FAR  

considerou que apenas duas PDPs estariam atrasadas, estimando que a contagem do prazo 

http://www.portaldatransparencia.gov.br/
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para conclusão seria de cinco anos a partir da primeira distribuição do medicamento por 

Farmanguinhos, o que contradiz sua manifestação anterior apresentada por meio do 

Memorando n.º 063/2017 – DIR/FAR, quando foi informado que a previsão inicial de 

conclusão da transferência de tecnologia seria de cinco anos a contar da concessão do 

registro sanitário. Dessa forma, além de contraditório com sua manifestação anterior, esse 

entendimento sobre o prazo a partir da distribuição do medicamento por Farmanguinhos 

não está previsto na Portaria MS n.º 2.531/2014. Segundo essa norma, o cronograma deve 

ser estabelecido de acordo com a complexidade da transferência de tecnologia. Nesse 

sentido, os prazos são específicos e acordados para cada Parceria.  

 

No caso das PDPs conduzidas por Farmanguinhos, as mesmas já existiam sob a forma de 

Acordos de Transferência de Tecnologia, que são instrumentos jurídicos assinados pelos 

parceiros público e privado e que não foram revogados. Os Acordos previamente 

assinados foram enquadrados como Parcerias para o Desenvolvimento Produtivo, 

principalmente com a garantia da compra centralizada do Ministério da Saúde, o que não 

era explicitamente previsto nos Acordos de Transferência de Tecnologia, ainda que 

existissem quantitativos mínimos a serem adquiridos para validade do Acordo.  

 

Com o advento da Portaria n.º 2.531/2014 (encampada pela Portaria de Consolidação MS 

n.º 05/2017), as instituições públicas tiveram que apresentar um documento denominado 

“Projeto Executivo” que, entre outras questões, define o prazo da PDP e as etapas do 

cronograma. 

 

Em relação à Farmanguinhos, todos os Acordos de Cooperação de Transferência de 

Tecnologia foram enquadrados como Parceiras para o Desenvolvimento Produtivo nos 

moldes da Portaria MS n.º 2.531/2014, sem a reavaliação da pertinência quanto à 

continuidade dos Acordos que já se encontravam com cronogramas atrasados e não foram 

consideradas as mudanças no mercado farmacêutico no período, com o surgimento de 

outros laboratórios nacionais que passaram a produzir os medicamentos fornecidos pelos 

parceiros e a comercializá-los ao setor público a preços competitivos, conforme descrito 

no Item 1.1.1.3 deste Relatório.  

 

As alterações trazidas pela Portaria n.º 2.531/2014 foram no sentido de justificar 

formalmente a necessidade do acordo e a adequabilidade dos preços praticados, bem 

como instituir diversos documentos para melhor acompanhamento dos processos e 

avaliação de riscos. Não foram alterados, portanto, os pressupostos das transferências de 

tecnologias em curso, já firmadas por Acordos de Cooperação que foram mantidos como 

instrumentos jurídicos.   

 

Além disso, os Artigos 46, 49 e 58 da Portaria n.º 2.531/2014 preveem que qualquer 

alteração no cronograma seja apresentada e aprovada formalmente ao Ministério da 

Saúde. 

 

O que se observou foi informalidade tanto de Farmanguinhos quanto do Ministério da 

Saúde no acompanhamento das PDPs conforme demonstrado no Relatório n.º 

201700077, inclusive em alterações importantes, tais como troca de parceiros, 

internalização dos IFAs e dilatação nos cronogramas. Os Projetos Executivos das PDPs 

analisadas pela equipe de auditoria apresentam mais de uma versão, não estavam 

assinados, de modo que não foi possível aferir qual documento foi, de fato, o aprovado 

pelo Ministério da Saúde. Em resposta às solicitações de auditoria, Farmanguinhos 

também informou que toma conhecimento de que as PDPs foram aprovadas ou extintas 

por meio de consultas a divulgações periódicas e não sistemáticas do Ministério da Saúde 

em sua página na internet. 
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Essa informalidade prejudica a avaliação necessária quanto aos impactos na ampliação 

do período de aquisição do medicamento e à continuidade das PDPs em atraso ou das que 

sequer tiveram iniciadas as etapas de transferência analítica do medicamento e/ou do IFA, 

já que há consequências objetivas da dilatação do cronograma acordado inicialmente, 

sobretudo quanto ao custo da PDP e as mudanças na indústria farmacêutica nacional no 

período.  

 

Em relação à informalidade, em resposta ao Relatório Preliminar n.º 201700077, o Diretor 

de Farmanguinhos informou que tem envidado esforços para evitar a sua ocorrência no 

acompanhamento das Parcerias. De fato, a documentação apresentada sobre o 

acompanhamento das PDPs em 2017 demonstra esse esforço, que precisa ser também do 

Ministério da Saúde.  

 

Quanto aos novos prazos para conclusão das PDPs apresentados na manifestação de 

Farmanguinhos, não é possível avaliar sua pertinência dada a não aprovação do Ministério 

da Saúde. Na análise da execução das PDPs em 2017, foram verificados novos atrasos 

em relação aos já apontados no Relatório n.º 201700077, com a exceção para a PDP do 

Rifampicina+Isoniazida+ Etambutol+Pirazinamida, que conseguiu recuperar o atraso de 

anos anteriores, conforme será descrito adiante.  

 

A efetiva produção dos medicamentos objeto de PDP em Farmanguinhos depende, 

também, do parecer final da Superintendência de Vigilância Sanitária do Estado do Rio 

de Janeiro – SUVISA sobre o projeto da reforma e da conclusão da obra de readequação 

de seu parque fabril, em andamento.  

 

Na documentação apresentada em resposta ao Relatório Preliminar n.º 201700077, em 

dezembro de 2017, o Diretor de Farmanguinhos informou que reforçará as medidas 

adotadas para evitar a ocorrência de atrasos nos cronogramas de implementação das 

PDPs, demonstrando, também, anuência quanto à necessidade de reavaliação individual 

quanto à oportunidade e conveniência de dar continuidade às PDPs nas quais participa.  

 

A respeito dos critérios para escolha do parceiro privado da PDP, o Diretor de 

Farmanguinhos informou, em resposta ao Relatório Preliminar n.º 201700077, alteração 

importante do processo de escolha desses parceiros para as novas PDPs a partir de 2017, 

mediante a realização de processos seletivos convocatórios, denominados “Chamadas 

Públicas”, para escolha dos parceiros e apresentação de projetos de PDP ao Ministério da 

Saúde.  

 

As consequências diretas dos atrasos na conclusão das PDPs conduzidas por 

Farmanguinhos são o aumento do custo com a internalização da tecnologia, um maior 

período de “reserva de mercado” para os parceiros privados, que vendem os 

medicamentos por dispensa de licitação, sem que as etapas dos acordos estejam sendo 

cumpridas.  

 

Nesse sentido, por período acima do previsto inicialmente, impede-se a participação de 

outros laboratórios nacionais na venda de medicamentos nas compras centralizadas do 

Ministério da Saúde, por meio de pregões, enquanto perdurar a PDP, sob o risco de 

incorrer em impactos negativos para a indústria farmacêutica nacional, cuja recuperação, 

paradoxalmente, seria um dos objetivos esperados da política de parcerias para o 

desenvolvimento produtivo. 
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Além dos impactos econômicos, os atrasos nos cronogramas das PDPs também elevam o 

risco de obsolescência do medicamento objeto da parceira, tendo em vista o dinâmico 

processo de inovação da indústria farmacêutica no desenvolvimento de novos 

medicamentos, mais eficazes ou com menores efeitos colaterais, que resultam em 

alterações nos protocolos médicos terapêuticos, sobretudo para o SUS, nesses casos, 

invalidando-se o investimento realizado com a parceira.       

 

Tomando por base o histórico das PDPs firmadas por Farmanguinhos, analisado no 

Relatório n.º 201700077, em que se concluiu que todas as Parcerias estavam atrasadas, 

buscou-se avaliar a situação de cada uma delas ao longo do exercício de 2017, de modo 

a verificar se houve avanços ou reversão da trajetória de não cumprimento dos 

cronogramas firmados. 

 

Até o término de 2017, nenhum dos referidos medicamentos foi produzido em 

Farmanguinhos ou no LAQFA, devido aos atrasos nos cronogramas de transferência de 

tecnologia, bem como atraso na adequação das instalações físicas dos dois laboratórios 

públicos para produção dos medicamentos objeto de PDPs.  

 

De acordo com as informações prestadas por Farmanguinhos, por meio do Memorando 

n.º 079/2018 DIR/FAR, de 2 de abril de 2018, com base na análise dos Relatórios 

Quadrimestrais de Acompanhamento das PDPs enviados ao Ministério da Saúde em 2017 

e no Relatório de Gestão da Fiocruz referente a 2017, constatou-se o avanço na PDP do 

medicamento Rifampicina+Isoniazida+ Etambutol+Pirazinamida, com possibilidade de 

conclusão do prazo acordado para 2019.  

 

Nas demais, foram realizadas atividades em 2017, contudo permanecem sem perspectiva 

de cumprimento do cronograma acordado, com destaque para o cenário indefinido quanto 

às PDPs do Mesilato de Imatinibe e do Tacrolimo. Resume-se a seguir a situação de cada 

uma das PDPs de Farmanguinhos ao término de 2017, dado que cada uma tem sua própria 

dinâmica.  

 

a) Atazanavir e Pramipexol: a previsão era conclusão em 2017, contudo a produção desses 

medicamentos por Farmanguinhos depende do término da obra de reforma nas instalações 

e dos trâmites regulatórios decorrentes. Dessa forma, até o término de 2018, não há 

expectativa de produção dos medicamentos em Farmanguinhos para fornecimento ao 

Ministério da Saúde. 

 

Especificamente quanto ao Atazanavir, no Relatório de Gestão da Fiocruz, é informado 

que “as atividades referentes a esta PDP ficaram estagnadas devido a pendências 

financeiras que vem sendo discutidas entre Farmanguinhos/Fiocruz, MS e parceiro 

privado.” Em 2017, a aquisição do medicamento foi realizada pelo Departamento de 

Logística do Ministério da Saúde, sem vínculo com a Parceria. 

 

b) Tenofovir + Lamivudina: embora o Acordo tenha sido firmado em 2012, o processo 

de transferência analítica do medicamento somente se iniciou no final do exercício de 

2017 e se encontra em andamento. Há significativo atraso, já que a previsão era conclusão 

da PDP em 2016.  

 

c) Mesilato de Imatinibe: a transferência analítica de tecnologia encontra-se em 

andamento sem previsão concreta de término, pois depende das adequações no controle 

de qualidade da planta fabril do LAQFA, etapa ainda em fase de elaboração de projeto 

para as obras, sem definição do aporte de recursos necessários. Em relação aos 

equipamentos para o Controle de Qualidade, o Comando da Aeronáutica informou à 
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Farmanguinhos que a aquisição se iniciaria em 2018 com prazo de 2 anos. Assim, na 

melhor das hipóteses, o laboratório de controle de qualidade necessário para a 

transferência de tecnologia somente estaria concluído em 2020. 

 

De acordo com o cronograma, a conclusão da PDP do Mesilato de Imatinibe está prevista 

para 2018, contudo sua situação em 2017 é indefinida, sem perspectivas concretas de 

conclusão da transferência analítica de tecnologia e de produção pelo LAQFA.   

 

d) Tacrolimo: a transferência analítica de tecnologia encontrava-se em andamento em 

2017, dependendo da conclusão dos estudos toxicológicos. Essa PDP foi assinada em 

2010 e está significativamente atrasada. A previsão de produção por Farmanguinhos 

inicialmente era de 2014, prorrogada até 2016 e, posteriormente, após novo pedido 

apresentado por Farmanguinhos, o prazo seria até o término de 2017. De acordo com a 

Nota Informativa n.º 5 SEI/2017-CGBQB/DECIIS/ SCTIE/MS , de 21 de agosto de 2017, 

Farmanguinhos informou ao Ministério da Saúde que ainda existem etapas a serem 

cumpridas em 2018. A situação dessa PDP, ao término de 2017, é que as aquisições do 

medicamento por meio da PDP foram consideradas encerradas pelo Ministério da Saúde, 

cabendo à Farmanguinhos concluir a PDP com seus próprios recursos. Após conclusão 

da PDP, a produção do medicamento em Farmanguinhos depende da conclusão da 

mencionada obra nas suas instalações fabris e aquisição do equipamento “cabine de 

pesagem”.  

 

e) Cabergolina: o prazo para conclusão desta PDP é dezembro de 2018, contudo, até 

meados de 2017, o processo de transferência analítica do medicamento não havia sido 

iniciado, atrasando, portanto, o prazo de conclusão da PDP. 

 

f) Sevelamer: até o término de 2017 não havia sido iniciada a transferência analítica de 

tecnologia do medicamento. Essa etapa foi iniciada, com atraso, em janeiro de 2018 e a 

previsão é ser concluída até o término de 2018. A previsão é que a PDP seja concluída 

em meados de 2019, contudo o andamento da PDP até o momento demonstra atraso no 

cronograma.  

 

Em relação às PDPs que foram firmadas, mas ainda dependiam de registro sanitário para 

o seu início, em 2017, houve a extinção da PDP do Sirolimo, não houve alteração na do 

Docetaxel e a do Tenofovir + Lamivudina + Efavirenz depende que o Parceiro obtenha 

aprovação dos estudos pela ANVISA. 

 

Nesse sentido, permanece a situação de atrasos nos cronogramas das PDPs firmadas por 

Farmanguinhos até o término de 2017, já identificada no Relatório n.º 201700077, sem 

que os atrasos tenham sido formalmente apresentados ao Ministério da Saúde com 

avaliação dos impactos, sobretudo financeiros, na dilatação do prazo para conclusão das 

PDPs.   

 

Do exposto e com base na análise da documentação apresentada pelo gestor considerou-

se que todas as PDPs formalizadas por Farmanguinhos encontravam-se com cronograma 

atrasado e as alterações nos prazos para conclusão não foram suficientemente avaliadas 

por Farmanguinhos e submetidas formalmente à aprovação do Ministério da Saúde. 

 

Apesar do cenário de atraso nas PDPs conduzidas por Farmanguinhos, foi informado no 

Relatório de Gestão da Fiocruz referente a 2017 que novas cinco Parcerias foram  

firmadas pelo Instituto. Essas novas parcerias e os processos de escolha dos parceiros não 

foram objeto de análise pela CGU.  
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##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 

Recomendação 1: Reavaliar, mediante estudo individual e acurado, a conveniência e a 

oportunidade de dar continuidade às oito Parcerias para o Desenvolvimento Produtivo 

conduzidas por Farmanguinhos em execução e atrasadas, em especial aquelas em que as 

etapas de transferência de tecnologia ainda não foram iniciadas e nos casos em que há 

outros laboratórios farmacêuticos nacionais fabricantes do medicamento objeto da 

parceria. 

 

Recomendação 2: Aprimorar o planejamento específico de cada Parceria, de forma a 

garantir que o cronograma físico seja cumprido e a infraestrutura necessária à implantação 

das PDPs, descrita no Projeto Executivo, esteja disponível no momento adequado. 

 

 

1.1.1.3 CONSTATAÇÃO 
 

Aquisição centralizada de medicamentos diretamente do fabricante, no âmbito das 

PDPs, sem obtenção de ganho de escala, por valores acima dos adquiridos pelo 

próprio Governo Federal, por estados e por municípios. 

 

Fato 
 

O resultado do trabalho, realizado em 2017, de verificação da compatibilidade entre os 

preços de medicamentos praticados no âmbito das PDPs e os preços de mercado constou 

do Relatório CGU n.º 201700077. 

 

Na ocasião, foram realizadas consultas, no SIASG e no Banco de Preços em Saúde – BPS, 

dos preços de medicamentos que possuíam outros registros de aquisição nesses bancos 

de dados, além das aquisições de Farmanguinhos e do Ministério da Saúde - MS. Foram 

selecionados apenas os medicamentos objetos de PDPs e que foram adquiridos por 

Farmanguinhos no período de 2013 a 2016, com exceção da insulina, cujo período de 

verificação incluiu também o ano de 2012. Dessa forma, fizeram parte da amostra os 

medicamentos Mesilato de Imatinibe (100mg e 400mg), Tacrolimo (1mg e 5mg), 

Pramipexol (0,125mg, 0,250mg e 1mg), Insulina Humana Recombinante NPH 100UI/ml 

(10ml, frasco/ampola) e Cabergolina. A pesquisa foi realizada por princípio ativo, 

comparando itens com a mesma descrição (forma de apresentação e dosagem) dos 

adquiridos por Farmanguinhos, por ano.  

 

Constatou-se que Farmanguinhos adquiriu medicamentos de forma centralizada e 

diretamente do fabricante, parceiro privado, conforme previsto nas PDPs, por valores 

acima dos adquiridos pelo próprio MS, por outros órgãos federais, estaduais e municipais, 

sem o ganho de escala esperado em decorrência das compras centralizadas.  

 

Acrescenta-se a isso o fato de a quase totalidade das aquisições a valores inferiores aos 

praticados por Farmanguinhos ter tido como fornecedor laboratório distribuidor que, 

conforme Acórdão TCU n.º 95/2007 – Plenário, utilizado até hoje como referência em 

outros acórdãos do tribunal, trabalham com margem média de lucro em torno de 15%. Ou 

seja, Farmanguinhos adquiriu os medicamentos diretamente do laboratório fabricante e 

em grandes quantidades, por valor superior ao adquirido por outros órgãos, de empresas 

distribuidoras.  
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Não foram apresentadas evidências de que foram realizadas, a cada aquisição ou 

negociação com o parceiro, pesquisas de preço adequadas que considerassem todas as 

circunstâncias que envolvem a compra, tais como o volume adquirido e a garantia de 

exclusividade, de forma a assegurar que os preços praticados estavam de acordo com os 

de mercado. A pesquisa de preço é necessária, considerando que os novos medicamentos 

embutem em seus preços os elevados investimentos em pesquisa e desenvolvimento e 

que, com o decorrer do tempo e a consequente amortização de tais gastos, bem como com 

o fim do período de monopólio e entrada de novos concorrentes no mercado, o preço dos 

fármacos segue uma natural tendência declinante. De fato, levantamento realizado no 

SIASG demonstrou queda no valor médio ponderado de aquisição dos medicamentos 

Imatinibe, Tacrolimo e Cabergolina, no período de 2013 a 2016, considerando todas as 

aquisições de cada ano, inclusive de quantidades expressivamente inferiores às adquiridas 

por Farmanguinhos, exceto as próprias aquisições de Farmanguinhos, conforme descrito 

no Relatório n.º 201700077. 

 

De acordo com o levantamento realizado nos Sistemas SIASG e BPS naquela auditoria, 

identificou-se aquisição antieconômica realizada por Farmanguinhos no montante de 

R$112.577.819,19 (cento e doze milhões, quinhentos e setenta e sete mil, oitocentos e 

dezenove reais e dezenove centavos), no período de 2012 a 2016.  

 

Em razão de as quantidades adquiridas pelo laboratório público serem muito superiores 

às aquisições de outros órgãos, fato que naturalmente deveria corresponder a um ganho 

de escala, o preço unitário de referência utilizado para cálculo do valor a maior pago por 

Farmanguinhos foi definido como sendo a média ponderada somente dos valores 

inferiores aos de aquisição por Farmanguinhos. Considerou-se não ser razoável utilizar, 

para fins de definição do valor de mercado, valores unitários maiores que os de aquisição 

pelo laboratório público, relativos a quantidades significativamente menores que as por 

ele adquiridas, tendo em vista a existência de registros, no SIASG e no BPS, de valores e 

quantidades inferiores, relativos a aquisições de órgãos federais, estaduais e municipais, 

de todo o Brasil. De forma a obter um resultado mais conservador, não foi excluída, dos 

valores inferiores registrados nos sistemas, a margem de lucro das empresas 

distribuidoras, apesar de as aquisições de Farmanguinhos serem realizadas diretamente 

do laboratório fabricante, situação em que a margem de comercialização do distribuidor 

não se aplica. O prejuízo potencial foi calculado multiplicando-se a quantidade de 

medicamentos das compras realizadas por Farmanguinhos e homologadas no SIASG pela 

diferença entre o preço unitário de aquisição por Farmanguinhos (valor homologado no 

SIASG) e o preço unitário calculado pela equipe de auditoria como sendo o preço de 

referência.  

 

Especificamente no caso da insulina, além das aquisições por valores antieconômicos e 

da ausência de ganho de escala, não foi identificada, no SIASG, BPS ou sites 

internacionais de preços de medicamentos (Estados Unidos, Austrália, Portugal, Canadá, 

Espanha e França), nenhuma aquisição do produto oriunda do Laboratório INDAR PJSC, 

parceiro privado de Farmanguinhos no acordo de cooperação técnica da insulina. Todas 

as aquisições nacionais e internacionais da Insulina Humana Recombinante NPH 

10ml/100ui identificadas pela auditoria eram de outros fabricantes. Soma-se a isso o fato 

de a “PDP da Insulina” ter sido considerada extinta em 2015 pelo MS e de recomendação 

recente do Conselho Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS – CONITEC 

indicar para o SUS outra forma de apresentação de insulina humana pelo MS para 

tratamento da diabetes, diferente da forma em desenvolvimento por Farmanguinhos. 
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A tabela a seguir sintetiza as aquisições antieconômicas identificadas no Relatório n.º 

201700077, relativas ao período 2013 a 2016 (para Insulina Humana Recombinante, 

período 2012 a 2016).  

 

Tabela – Aquisições antieconômicas de medicamentos no âmbito das PDPs - 2013 a 

2016 (2012 a 2016, para Insulina) 

Medicamento Dosagem 
Repassador 

de Tecnologia 

Valor total pago 

a maior por 

Farmanguinhos

(R$) 

Anos em que 

houve 

aquisição 

antieconômica 

Anos da amostra 

em que houve 

aquisição por 

Farmanguinhos 

Mesilato de 

Imatinibe 

(compr) 

100 mg Cristália Prod 

Químicos 

            

1.891.617,60  
2015 2013 e 2015 

400mg -  - 2013 e 2015 

Tacrolimo 

(cápsula) 

1 mg Libbs 

Farmacêutica 

Ltda 

          

16.765.560,00  
2013 

2012, 2013, 2015 e 

2016 

5 mg 
            

7.207.987,50  

2013, 2015, 

2016 

2012, 2013, 2015 e 

2016 

Pramipexol 

(compr) 

0,125 mg 

Boehringer 

Ingelhein 

              

554.852,19  

2013, 2014, 

2015 

2013, 2014, 2015 e 

2016 

0,250 mg 
            

9.376.804,90  

2013, 2014, 

2015, 2016 

2013, 2014, 2015 e 

2016 

1 mg 
          

30.779.243,40  

2013, 2014, 

2015, 2016 

2013, 2014, 2015 e 

2016 

Insulina 

Humana 

Recombinante 

(frasco/ampola 

10ml) 

NPH 100 

UI/ml 
Indar 

          

46.001.753,60  

2012, 2013, 

2014, 2016 

2012, 2013, 2014 e 

2016 

Cabergolina 

(compr) 
0,5 mg  

Cristália Prod 

Químicos 
  -   - 2016 

Fonte: SIASG e BPS 

 

O anexo ao referido relatório apresentou as tabelas com o detalhamento das aquisições 

por valores inferiores aos de Farmanguinhos e utilizadas para fins de cálculo da diferença 

apurada no período considerado. 

 

Tendo em vista os atrasos verificados nos cronogramas de todas as PDPs vigentes, 

descritos no item 1.1.1.2 deste relatório, e a falta de vinculação verificada entre as 

aquisições e as etapas de transferência de tecnologia, as aquisições por dispensa de 

licitação junto ao fabricante e o risco de prejuízo potencial tendem a ser prolongados por 

prazo indefinido.  

 

Ressalta-se que a falta de correlação entre as aquisições e o cronograma físico das PDPs 

está em desacordo com as normas estabelecidas na Portaria GM/MS n.º 2.531/2014, 

vigente à época da auditoria que gerou o Relatório n.º 201700077, e em desacordo com o 

previsto no Anexo XCV da Portaria de Consolidação MS n.º 5, de 28 de setembro de 

2017, que consolida as normas sobre as ações e os serviços de saúde do Sistema Único 

de Saúde e substituiu a Portaria GM/MS n.º 2.531/2014: 

 

“Art. 22. Serão considerados na análise de mérito da proposta de projeto de PDP os 

seguintes critérios: 

VII - racionalidade dos investimentos previstos, com indicação da fonte, cronogramas 

físico e financeiro compatíveis com a evolução das atividades e com a necessidade dos 

recursos; 
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Art. 54. Após 1 (um) ano da primeira aquisição do produto objeto da PDP, o Ministério 

da Saúde apenas efetuará novas aquisições mediante comprovação pela instituição 

pública de que possui o registro sanitário do referido produto junto à ANVISA e da 

evolução das etapas de desenvolvimento, transferência e absorção de tecnologia, 

conforme cronograma aprovado no projeto executivo e eventuais alterações. 

 

Art. 58. A proposta de alteração do cronograma da PDP, quando iniciado o processo de 

aquisição, será apresentada oficialmente pela instituição pública, com justificativas 

fundamentadas, à SCTIE/MS.  

 

Parágrafo Único. Caso a proposta de alteração impactar na ampliação do período de 

aquisição de produto objeto da PDP conforme previsto no cronograma vigente, a 

SCTIE/MS encaminhará a proposta à Comissão Técnica de Avaliação e ao Comitê 

Deliberativo para avaliação e à Secretaria-Executiva do Ministério da Saúde (SE/MS) 

para decisão.” 

 

No presente trabalho de auditoria anual de contas, foram verificadas as compras de 

medicamentos objetos de PDPs realizadas por Farmanguinhos em 2017. Foram realizadas 

consultas no Painel de Preços do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão 

e no BPS e foi utilizada a mesma metodologia de cálculo utilizada no Relatório n.° 

201700077.  

 

Verificou-se que, assim como nos anos anteriores, também em 2017, outros órgãos 

públicos federais, estaduais e municipais adquiriram medicamentos objetos de PDPs 

firmadas por Farmanguinhos por valores inferiores àqueles contratados dos parceiros de 

PDPs por dispensa de licitação. Nos casos apontados, também não se verificou o esperado 

ganho de escala, tendo em vista que outros órgãos adquiriram quantidades 

expressivamente menores dos mesmos medicamentos, e nem economia decorrente de as 

aquisições de Farmanguinhos terem sido realizadas diretamente junto aos fabricantes, 

sem participação de empresas distribuidoras. 

 

O prejuízo potencial identificado, em 2017, foi de R$126.577.701,17 (cento e vinte e seis 

milhões, quinhentos e setenta e sete mil, setecentos e um reais e dezessete centavos).  

 

As tabelas a seguir detalham as aquisições ocorridas por valores inferiores aos praticados 

por Farmanguinhos e utilizadas para cálculo da diferença apurada no exercício de 2017: 

 

Tabela - Mesilato de Imatinibe 100mg - Aquisições antieconômicas em 2017 

2017 Fornecedor Quantidade 

Valor unitário 

(R$)  Fonte  

INSTITUTO TEC EM FARMACOS 

CRISTALIA PROD 

QUIM FARM 579.180 11,05 
PAINEL DE 

PREÇOS 

INSTITUTO TEC EM FARMACOS 

CRISTALIA PROD 

QUIM FARM 453.480 11,70 
PAINEL DE 

PREÇOS 

SECR ESTADO DA SAUDE SP 

MAJELA 

MEDICAMENTOS LTDA  96.965 10,00 BPS 

SECR MUN SAUDE PORTO ALEGRE 
RS - PROD 
HOSPITALARES LTDA  11.400 10,43 BPS 

INST NACIONAL DO CANCER - RJ 

J R G DISTRIB MEDICAM 

HOSP 59.882 10,91 
PAINEL DE 

PREÇOS 

MÉDIA PONDERADA DOS VALORES 

INFERIORES AOS ADQUIRIDOS POR 

FARMANGUINHOS (R$)     10,35   

TOTAL DA DIFERENÇA EM 2017 (R$)     

         

1.014.504,97    

Fonte: Painel de Preços e BPS 
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Tabela – Mesilato de Imatinibe 400mg – Aquisições antieconômicas em 2017 

2017 Fornecedor Quantidade 

Valor unitário 

(R$)  Fonte  

INSTITUTO TEC EM FARMACOS 

CRISTALIA PROD 

QUIM FARM 

    

2.646.660  44,21 
PAINEL DE 

PREÇOS 

INSTITUTO TEC EM FARMACOS 

CRISTALIA PROD 

QUIM FARM 

    

1.558.710  47,21 
PAINEL DE 

PREÇOS 

SECR MUNIC DE SAÚDE SP 

ONCO PROD DISTR DE 

PROD 

           

7.200  31,28 
PAINEL DE 

PREÇOS 

SECR MUN SAUDE PORTO ALEGRE 

RS - PROD 

HOSPITALARES LTDA  

         

12.600  39,68 BPS 

HOSP GUARNICAO STA MARIA/RS 
LICIMED DISTR 
MEDICAM 

           

2.400  44,00 
PAINEL DE 
PREÇOS 

MÉDIA PONDERADA DOS VALORES 

INFERIORES AOS ADQUIRIDOS POR 

FARMANGUINHOS (R$)     37,42   

TOTAL DA DIFERENÇA EM 2017 (R$)     

       

33.219.226,44    

Fonte: Painel de Preços e BPS 

 

Tabela - Tacrolimo 1mg – Aquisições antieconômicas em 2017 

2017 Fornecedor Quantidade 

Valor unitário 

(R$)  Fonte  

INSTITUTO TEC EM FARMACOS 

LIBBS 

FARMACEUTICA LTDA 

  

72.824.800  1,57 
PAINEL DE 

PREÇOS 

DEP LOGÍSTICA EM SAUDE/MS 

LIBBS FARMACEUTICA 

LTDA 

  

48.904.900  0,39 
PAINEL DE 

PREÇOS 

DEP LOGÍSTICA EM SAUDE/MS 
MAXIMA DISTRIB 
MEDICAM LTDA 

  

16.301.600  0,71 

ATA 

PREGÃO 
52/2017 

MÉDIA PONDERADA DOS VALORES 

INFERIORES AOS ADQUIRIDOS POR 

FARMANGUINHOS (R$)     0,47   

TOTAL DA DIFERENÇA EM 2017 (R$)     

       

80.110.930,17    

Fonte: Painel de Preços, BPS, Ata do Pregão Eletrônico DLOG 52/2017 

 

Tabela - Tacrolimo 5mg – Aquisições antieconômicas em 2017 

2017 Fornecedor Quantidade 

Valor unitário 

(R$)  Fonte  

INSTITUTO TEC EM FARMACOS 

LIBBS 

FARMACEUTICA LTDA 

    

2.195.250  7,67 
PAINEL DE 

PREÇOS 

DEP LOGÍSTICA EM SAUDE/MS 

LIBBS FARMACEUTICA 

LTDA 

    

1.812.350  1,90 
PAINEL DE 

PREÇOS 

DEP LOGÍSTICA EM SAUDE/MS 

JMEDICAL COM 

MEDICAM EIRELI 

       

604.100  2,69 
PAINEL DE 

PREÇOS 

MÉDIA PONDERADA DOS VALORES 

INFERIORES AOS ADQUIRIDOS POR 

FARMANGUINHOS (R$)     2,10   

TOTAL DA DIFERENÇA EM 2017 (R$)     

       

12.233.039,60    

Fonte: Painel de Preços, BPS, Ata do Pregão Eletrônico DLOG 52/2017 

 

Ressalta-se que, com relação ao medicamento Tacrolimo, foi deferida, em 06 de junho de 

2017, liminar em primeira instância determinando a suspensão de qualquer compra junto 

à parceira Libbs, tendo em vista que foi declarada, no Processo 0081496-

86.2017.4.02.5101, que tramita na 12ª Vara Federal do Rio de Janeiro, a nulidade do Ato 

de Dispensa de Licitação n.º 5/2017 e do contrato de compra sem licitação n.º 16/2017,  

correspondentes às compras de Tacrolimo realizadas por Farmanguinhos em 2017, 

conforme dados do Painel de Preços. Sendo assim, apenas uma parte da quantidade 
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homologada no SIASG e utilizada para cálculo do prejuízo potencial foi adquirida até o 

momento. Segundo o Memo n.º 146/2018–DIR/FAR, de 28 de maio de 2018, do Diretor 

de Farmanguinhos, a Libbs forneceu apenas a primeira demanda do Tacrolimo 1mg, no 

quantitativo de 12.128.400 Unidades Farmacêuticas – UFs, enquanto o contrato previa o 

fornecimento total de 72.824.800 UFs de 1mg e 2.195.250 UF de 5mg.  

 

      
##/Fato## 

Causa 
 

Fragilidade do processo de definição do preço de aquisição dos medicamentos relativos 

às PDPs celebradas por Farmanguinhos, que não leva em consideração as grandes 

quantidades adquiridas e não estabelece a previsão de avaliações periódicas da adequação 

dos preços aos valores de mercado, agravada pelo equivocado entendimento de que o 

índice de redução de preços adotado atualmente teria esse papel. 

 

O Diretor de Farmanguinhos não levou em consideração, na definição do preço de 

aquisição dos medicamentos, os objetivos das PDPs de racionalização do poder de 

compra do Estado, economicidade e vantajosidade previstos no artigo 3º da Portaria 

GM/MS n.º 2.531/2014 e do Anexo XCV da Portaria de Consolidação MS n.º 5, de 28 de 

setembro de 2017. 

 

Entendimento do Diretor de Farmanguinhos de que o processo de transferência de 

tecnologia não é remunerado pela garantia de compra centralizada pelo MS e que, 

portanto, o valor relativo à transferência de tecnologia, embora não esteja discriminado 

em nenhum normativo ou documento, deve ser acrescido ao preço de mercado do 

medicamento. 

 

O Diretor de Farmanguinhos deixou de vincular as aquisições às etapas de transferência 

de tecnologia, em desacordo com o previsto na Portaria GM/MS n.º 2531/2014, que 

estabelecia que os cronogramas físico e financeiro fossem compatíveis com a evolução 

das atividades, e com a Portaria de Consolidação MS/GM n.º 05/2017 (Anexo XCV), que 

consolidou as normas sobre as ações e os serviços de saúde do Sistema Único de Saúde e 

substituiu a Portaria GM/MS n.º 2531/2014.  

   

  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Sobre a economia nas compras públicas esperada com um dos impactos positivos das 

PDPs, o então Diretor de Farmanguinhos se manifestou por meio do Memorando n.º 

096/2017 – DIR-FAR, de 11 de abril de 2017: 

 

“As parcerias estabelecidas tiveram, obrigatoriamente, como preços iniciais valores 

menores que aqueles que estão sendo praticados pelo Ministério da Saúde para o 

medicamento objeto da PDP. Além disso, no compromisso firmado há a determinação 

da redução dos preços, a cada ano, em um percentual mínimo de 5%, que somado à 

inflação e a variação cambial atinge um valor maior de redução.” 

 

Sobre as aquisições antieconômicas no valor de R$112.577.819,19 e a não obtenção de 

ganho de escala, além da ausência de negociação a cada aquisição, as manifestações 

foram apresentadas por meio do Ofício n.º 327/2017 – DIR/FAR, de 05 de setembro de 

2017, do Diretor de Farmanguinhos:  

 

“(...) 
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11. Além disso, no âmbito específico do setor da saúde, o Ministério da Saúde editou em 

2008 a Portaria nº 374, que criou o Programa Nacional de Fomento à Produção Pública 

e Inovação no Complexo Industrial da Saúde. Um dos elementos considerados para a 

criação desse programa foi o atraso tecnológico do setor produtivo brasileiro e a sua 

dependência quanto às importações. Assim, a norma propôs a adoção de medidas 

voltadas a reduzir a defasagem tecnológica e incentivar o desenvolvimento nacional, 

sendo que uma das diretrizes da norma foi justamente “promover a articulação entre os 

produtores públicos e a indústria privada com vistas à realização de ações 

complementares em benefício do mercado público de saúde.” (art. 4º, VII).  

12. Entende-se, portanto, que a adoção de Dispensa de Licitação para celebração das 

PDPs, conforme, inicialmente, trazido pela Lei nº 10.973/04, foi a solução encontrada 

pelo legislador para viabilizar, de forma eficiente, a consecução das finalidades da 

norma. Este entendimento, inclusive, é corroborado pela doutrina. O doutrinador Carlos 

Ari Sundfeld, em sua obra “Parcerias para o desenvolvimento produtivo em 

medicamentos e a Lei de Licitações”, aponta que de fato, há certas contratações que, “se 

fossem submetidas ao processo de licitação tal como fixado pela Lei nº 8.666/1993, 

acabariam frustradas”. Por conseguinte, a dispensa de licitação apresenta-se como 

alternativa válida para permitir maior liberdade ao Poder Público na escolha de 

parceiros privados para acordos estratégicos e complexos – o que não afasta, por óbvio, 

o dever de motivação que deve amparar todas as escolhas públicas e a possibilidade de 

controle desse ato. 

13. Dito isto, adentrando ao conceito das Parceiras para Desenvolvimento Produtivo, 

temos a ressaltar, em primeiro ponto, que as PDPs representam uma das estratégias do 

Ministério da Saúde que visam robustecer o Complexo Econômico-Industrial da Saúde 

(CEIS), objetivando o fortalecimento dos laboratórios públicos com a consequente 

ampliação do seu papel como regulador de mercado; o estímulo da produção local de 

produtos de custo elevado e/ou de grande impacto social e sanitário, bem como, o 

fomento do desenvolvimento da capacidade produtiva da indústria nacional de fármacos, 

visando com isto atender de forma plena as demandas do Sistema Único de Saúde (SUS).   

14. Nesta seara, e considerando os comparativos realizados na Solicitação de Auditoria 

em epígrafe, urge tecer breves considerações quanto à diferença entre uma PDP de 

medicamento e um simples contrato administrativo de compra de medicamento.  

15. No simples contrato de compra, o objetivo principal, para o ente público, é a 

aquisição do produto certo, pelo menor preço. O menor preço é, assim, essencial. Mesmo 

nos casos em que o instrumento convocatório venha a prever margem de preferência em 

favor de medicamento produzido no Brasil (sendo, dessa forma, o critério do menor 

preço relativizado para a escolha do fornecedor), é inegável que o menor preço continua 

a ser o critério condutor. Afinal desde que respeitada a margem estabelecida, 

prevalecerá de toda sorte o critério do menor preço.  

16. Já na PDP de medicamento, o objeto é mais complexo, envolvendo processos 

gradativos de internalização da tecnologia para produção do medicamento, ficando 

como aspectos acessórios a aquisição do medicamento fornecido pelo parceiro privado 

e, por conseguinte, o preço dessa aquisição. Desse modo, a aquisição do medicamento e 

o seu preço são aspectos condicionados à plena viabilização do objeto principal, que 

consiste na efetiva transferência da tecnologia e internalização da produção do 

medicamento. 

17. São aspectos condicionados à plena viabilização do objeto essencial, que consiste na 

efetiva transferência da tecnologia e internalização da produção do medicamento. 

Distinguem-se, portanto, o simples contrato de compra de medicamento, mesmo com a 

instituição de margem de preferência, do contrato de PDP de medicamento. Na compra 

o foco é a aquisição pelo menor preço, mesmo se considerada a margem de preferência 

em favor do produto nacional para a sua celebração; na PDP o foco é a transferência 

tecnológica e a internalização da produção. 
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18. Sobre o valor de aquisição do medicamento na PDP, há inclusive norma que 

estabelece que “excepcionalmente, no regime das PDP os preços podem incluir uma 

margem, sobre os custos negociados, para a integração das tecnologias estratégicas 

para o SUS, desde que justificados pelo aporte tecnológico associado à internalização 

da produção e pela relevância do bem ou produto para a saúde pública”. (§ 1º do art. 4 

da Portaria GM/MS 837/2012). 

19. Desse modo, se compreende que os valores de aquisição, que é condição acessória 

nas PDPs, envolve não apenas a aquisição de um medicamento e, sim um objetivo maior 

que é a absorção de tecnologia visando, na forma da Portaria GM/MS nº. 837/2012, a 

“redução da vulnerabilidade do Sistema Único de Saúde (SUS) a longo prazo” (Art. 2º), 

com vistas à diminuição nos custos de aquisição do SUS, com a produção em território 

nacional pelos laboratórios públicos. Almeja-se, portanto, com as PDPs a instauração 

da prática de preços reduzidos no fornecimento de medicamentos cuja produção 

internamente ao país esteja a viabilizar.  

20. Não obstante a todo o exposto, urge destacar, contudo, que, os preços dos 

medicamentos nas PDPs não podem estabelecidos sem preocupação com a preservação 

do Erário. O critério para definição dos preços de aquisição de medicamento na PDP 

deve ser necessariamente justificada, devendo tomar como prioritária, a garantia de 

internalização da tecnologia e da produção atinentes aos medicamentos. A busca pela 

redução de preços e custos de aquisição, ou da economicidade, deve ser também 

perseguida, porém como consequência da absorção tecnológica e desenvolvimento da 

produção pelo setor produtivo nacional. 

21. E, a preocupação quanto ao preço foi obviamente aplicada nas contratações 

previstas nas PDPs, por observância ao disposto no artigo 26 da Lei 8.666/93, que em 

seu inciso III, estabelece a obrigatoriedade de justificativa de preço nos processos de 

Dispensa de Licitação. As PDPs foram estabelecidas tendo por referência de preço o 

chamado PMVG (Preço Máximo de Venda ao Governo), que é o teto de preço para 

compra dos medicamentos inseridos na lista de produtos sujeitos ao CAP (Coeficiente de 

Adequação de Preço) ou ainda de qualquer medicamento adquirido por força de decisão 

judicial e o Preço Fábrica – PF, que é o teto de preço para compra de qualquer 

medicamento por entes da Administração Pública. Em consequência, é importante 

observar que, ao se considerar as diferenças entre o PMVG e os preços praticados nas 

PDPs, observa-se que foram proporcionadas elevadas economias ao Erário. 

22. Ultrapassado estes comentários, entendidos como indispensáveis ao tratar-se das 

aquisições previstas nas PDPs, temos a esclarecer o que segue no tocante aos r. 

apontamentos realizados por meio da Solicitação de Auditoria nº. 201700077/12: 

 

a) Em primeiro ponto, informamos que segue, anexado (Anexo I), arquivo demonstrativo 

do levantamento realizado por este Instituto, sobre o qual, em especial, temos ressaltar 

o que segue: 

 

a.1) Em alguns dos comparativos apresentados na Solicitação de Auditoria nº. 

201700077/12, se identifica um intervalo significativo de tempo entre a aquisição 

realizada pelo Instituto de Tecnologia em Fármacos – Farmanguinhos e as aquisições 

realizadas pelas outras instituições, o que por certo impacta no valor das aquisições. 

Como exemplo, apresentamos as informações, constantes do quadro abaixo, extraídas 

da supracitada Solicitação de Auditoria: 

 

 

1.1- Mesilato de Imatinibe 100mg 

2015 Quantidade 
Valor unitário 

(R$) 

Fonte data da 

compra 
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Instituto de Tecnologia em 

Fármacos 
639.060 14,96 SIASG 14/07/2015 

Instituto Nacional do 

Câncer - RJ 
25.000 12 SIASG 07/01/2015 

 

a.2) Em outros comparativos, após consulta ao Sistemas indicados na Solicitação de 

Auditoria se identifica erros de digitação que podem ter interferido diretamente no 

resultado da média ponderada apresentada no referido documento. 

 

1.7 Insulina Humana Recombinante NPH 100 UI/ml – frasco 10ml 

2014 Quantidade 
Valor unitário 

(R$) 
Fonte 

Município de Rio de Janeiro RJ 50.000 0,05 (10,05) BPS 

 

a.3) Não foi possível encontrar alguns dos itens considerados na Solicitação de Auditoria 

na fonte de busca citada na mesma, assim como em outros sites oficiais do Governo, 

também consultados. Como exemplo, apresentamos as informações, constantes do 

quadro abaixo, extraídas da supracitada Solicitação de Auditoria: 

 

“1.7 Insulina Humana Recombinante NPH 100 UI/ml – frasco 10ml” 

2012 Quantidade 

Valor 

unitário 

(R$) 

Fonte 
modalidade 

de compra  
fornecedor Marca data da compra 

Universidade 

Federal do 

Rio Grande 

do Norte 

550 13 SIASG 
Não 

localizado 

Não 

localizado 

Não 

localizado 
Não localizado 

Hospital 

Universitário 

Getúlio 

Vargas – 

UFAM 

500 10,33 SIASG 
Não 

localizado 

Não 

localizado 

Não 

localizado 
Não localizado 

Hospital dos 

Servidores do 

Estado-

Gestão 

480 11 SIASG 
Não 

localizado 

Não 

localizado 

Não 

localizado 
Não localizado 

 

a.4) Em alguns casos as marcas dos produtos adquiridos, assim como os fornecedores, 

diferem entre si, quando comparadas às aquisições realizadas por Farmanguinhos. 

Como exemplo, apresentamos as informações, constantes do quadro abaixo, extraídas 

da supracitada Solicitação de Auditoria: 

 

1.1- Mesilato de Imatinibe 100mg 

2015 Quantidade 
Valor 

unitário (R$) 
Fonte 

fornecedor 
Marca 

Instituto de 

Tecnologia em 

Fármacos 

639.060 14,96 SIASG 

CRISTALIA PRODUTOS 

QUIMICOS 

FARMACEUTICOS 

LTDA 

Cristália 

Instituto 

Nacional do 

Câncer - RJ 

25.000 12 SIASG EMS S/A Glimatim 

      

1.3 - Tacrolimo 5mg 

http://www.portaldatransparencia.gov.br/


 

    Dinheiro público é da sua conta                                                         

www.portaldatransparencia.gov.br 
57 

2013 Quantidade 
Valor 

unitário (R$) 
Fonte fornecedor Marca 

Instituto de 

Tecnologia em 

Fármacos 

2540100  11,57  SIASG 
 LIBBS FARMACEUTICA 

LTDA 
LIBBS 

Secretaria de 

Estado de 

Saúde - GDF 

36.000 9,97 SIASG MW DISTRIBUIDORA EMS S/A 

      
1.5 Pramipexol 0,250mg      

Instituto de 

Tecnologia em 

Fármacos 

20.484.120 0,61 SIASG 

BOEHRINGER 

INGELHEIM DO BRASIL 

QUIMICA E 

FARMACEUTICA LTDA. 

BOEHRINGER 

Governo do 

Estado do 

Ceará 

51.000 0,52 SIASG 
MAJELA HOSPITALAR 

LTDA 
STABIL 

 

a.5) Alguns produtos, como a insulina, foram agrupados em um mesmo comparativo, 

embora, apresentassem CATMAT diferentes, sendo alguns deles distintos daquele  o que 

pode ter influenciado no valor alcançado na Solicitação de Auditoria. Como exemplo, 

apresentamos as informações, constantes do quadro abaixo, extraídas da supracitada 

Solicitação de Auditoria: 

 

1.7 Insulina Humana Recombinante NPH 100 UI/ml – frasco 10ml 

2016 Quantidade 

Valor 

unitário 

(R$) 

fornecedor Marca CATMAT 

Hospital de Clínicas 

da UFU 
1.600 12,39 

COSTA CAMARGO 

COM. DE PRODUTOS 

HOSPITALARES LTDA 

NOVOLIN R 

 

 

271154 

150247 - 

COMPLEXO 

HOSPITALAR E DE 

SAUDE DA UFBA 

592 23,51 

PROSPER COMERCIO 

E DISTRIBUICAO 

EIRELI - ME 

ASPEM 271157 

 

a.6) Alguns valores de aquisição de Farmanguinhos foram apresentados na Solicitação 

de Auditoria com arredondamento possibilitando a existência de erros no somatório final 

do item. Como exemplo, apresentamos as informações, constantes do quadro abaixo, 

extraídas da supracitada Solicitação de Auditoria: 

 

1.4 - Pramipexol 0,125mg 

2015 Quantidade Valor unitário (R$) Fonte 

Instituto de Tecnologia em Fármacos 2.676.450 
0,27 (0,267) 

SIASG 

 

a.7) Para o produto pramipexol, apontado na Solicitação de Auditoria para o ano de 

2013, todas as aquisições foram revogadas, não retratando, portanto uma realidade de 

mercado. Contudo, ainda, assim, fizeram parte do comparativo de preços. Vale ressaltar 

que, a informação foi constatada através da fonte COMPRASNET/SIASG após busca da 

data de aquisição. 
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a.8) Quanto aos valores referentes à Insulina, temos a ressaltar que, de acordo com a 

publicação "Insulin Prices Profile" da "Health Action International" de abril de 2016, o 

preço médio mundial para licitações de governos da Insulina humana Regular de 10mL 

e 100UI está em US$9.31, enquanto o mediano está em US$5.99. No mesmo relatório, 

dentro da classificação de "Upper Middle Income" do Banco Mundial, ao qual o Brasil 

se insere, o valor médio para essa insulina está em US$12,03, e o mediano em US$6,89. 

Assim, se constata que o valor pago por Farmanguinhos que variou entre R$13,12 e 

R$14,34, está abaixo da média citada na referida publicação. 

 

a.9) Além disso, em que pese o Ministério da Saúde ter considerada extinta a PDP da 

Insulina, temos a ressaltar que encontra-se vigente Acordo de Cooperação Técnica, 

celebrado com a CJSC – INDAR, tendo por objeto a transferência de informação técnica 

para produção do produto pelo Adquirente em suas instalações produtivas, que inclui o 

fornecimento da Insulina, durante as etapas de transferência de tecnologia. 

 

a.10) No mais, vale ressaltar que, os valores dos produtos adquiridos por 

Farmanguinhos não ultrapassam os valores obtidos nas médias calculadas com os itens 

indicadas na Solicitação de Auditoria.   

 

23. Diante todo o exposto, considerando toda a complexidade que envolve as PDPs e o 

interesse estatal vinculado às mesmas, entendemos, data máxima vênia, que não resta 

comprovado prejuízo ao erário nas aquisições decorrentes das PDPs. Mormente visto 

que, as simples compras governamentais não se confundem com o objeto, bem mais 

complexo, das PDPs de medicamentos, como já sinalizado acima. Nas simples compras 

de medicamentos, a aquisição não é o negócio central, mas acessório à viabilização de 

transferências tecnológicas e capacitações para a produção. É a execução desse objeto 

que precisa ser assegurada, antes de tudo, pelo preço do fornecimento definido na PDP. 

E tal realização não é assegurada necessariamente com base no critério do menor preço 

já praticado; tal critério, tomado de forma isolada, pode revelar-se incerto para os casos 

dos processos envolvidos nas PDPs, que envolve investimentos para a viabilização da 

PDP, que devem ser considerados na avaliação dos preços previstos nas citadas 

Parcerias.” 

 

Após envio do Relatório Preliminar n.º 201700077 à Fiocruz e antes da Reunião de Busca 

Conjunta de Soluções - RBCS, realizada em 21 de dezembro de 2017, foi apresentado o 

Ofício n.º 454/2017 – DIR/FAR, de 18 de dezembro de 2017, do Diretor de 

Farmanguinhos, complementando as informações do Ofício n.º 327/2017 – DIR/FAR: 

 

“(...) 

3. Dito isto, adentrando ao mérito dos preços constantes da r. análise dessa 

Controladoria, com a devida vênia, urge reiterar nosso entendimento de que os preços 

para simples compra de medicamento, condição na qual podem estar incluídas todas 

consultas realizadas ao SIASG e ao Banco de Preços em Saúde - BPS e constantes na 

Solicitação de Auditoria nº. 201700077/30 para efeito de comparativo com as aquisições 

realizadas por este Instituto, não podem servir parâmetro de preço em face de aquisições 

relativas às PDP, dada a complexidade envolvida nas parcerias para desenvolvimento 

produtivo e, tendo em vista, que nos preços relativos às PDP, estão incluídos os custos 

dos medicamentos, assim, como da transferência de tecnologia da produção do 

medicamento. Aliás, na PDP de medicamento o objetivo principal é a internalização da 

tecnologia para produção do medicamento visando uma independência tecnologia do 

país e por consequência o pleno atendimento às demandas do SUS por meio do 

Laboratórios Farmacêuticos Oficiais. 
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4. Desse modo, reforçamos o entendimento de que as referências de preços só podem ser 

utilizadas se e quando os parâmetros contratuais forem similares. Além das diferenças 

existentes entre uma simples aquisição de medicamento e as contratações relativas às 

PDP, como já ressaltado no Ofício nº. 327/2017 – DIR/FAR e no presente documento, 

existem outros fatores que podem impactar no preço de qualquer produto, como por 

exemplo, fornecedor que possua material em proximidade de perda da validade e, que 

portanto, precise vendê-lo com maior brevidade possível, até mesmo com preço inferior 

ao de mercado, sob pena de maior prejuízo. Contudo, as consultas ao SIASG e ao Banco 

de Preços em Saúde – BPS, não permitem a mensuração destes critérios objetivos. 

 

5. Neste sentido, inclusive, já se manifestou o Tribunal de Contas da União, por meio do 

Acordão nº 1730/2017 – TCU – Plenário, afirmando que: ”não seria apropriado utilizar 

o preço referencial como critério de comparação, uma vez que ocorrem distorções nos 

preços de mercado, como por exemplo, excesso de estoque ou proximidade de perda de 

validade do medicamento”. 

 

6. Nesta mesma linha se manifestou, em outra oportunidade, a Egrégia Corte de Contas, 

por meio do Acordão nº. 1.663/2011 – TCU – Plenário, nos seguintes termos: 

 

“12. De fato, o mercado de medicamentos apresenta uma grande variação de 

preços em virtude das circunstâncias da compra, como local, época e quantidade. 

É nesse sentido que aponta trecho do Voto do Ministro Benjamim Zymler nos autos 

do TC 003.721/2001-0 (...): "Há de se ter em mente, quando se apura 

superfaturamento, o mercado em que o gestor atua. No caso de medicamentos, há 

sabidamente flutuações de preços em razão de quantidades adquiridas e formas de 

pagamento e, também, em virtude da circunstância de existirem, em determinados 

casos, poucos fornecedores. Há também variações em função de descontos dados 

em razão das características da negociação feita. Tudo isso faz com que o mercado 

de medicamentos excepcionais seja acentuadamente errático." 18. Caminhou nesta 

mesma direção o voto condutor do Acórdão nº 51/2008 - 2ª Câmara, também 

trazido à colação: "20. Nesse particular, concordo com o MPTCU. Para 

caracterizar o débito no tocante às aquisições de material médico-hospital e de 

medicamentos (convites 2 e 3/2001), foram utilizados registros de preços do 

Ministério da Saúde referentes a Estados das regiões Sul e Sudeste, que possuem 

uma realidade econômica bastante distinta daquele existente na Amazônia, onde 

se situa o município de Guajará-Mirim/RO. Já para quantificar o débito referente 

à aquisição de gêneros alimentícios (convite 8/2001), foi realizada comparação 

entre preços praticados em licitações dos mesmos objetos promovidas pela 

Secretaria de Educação e pela Secretaria de Saúde do município e conduzidas pela 

mesma comissão de licitação.” 21. Vê-se, pois, que a metodologia utilizada é 

bastante discutível, posto que um eventual sobrepreço somente poderia ser apurado 

a partir de comparação dos preços de aquisição com aqueles vigentes no mercado 

local no período da realização dos certames licitatórios em foco. Essa, aliás, é a 

orientação geralmente adotada por esta Corte, como se constata no precedente 

apontado pelo Ministério Público (acórdão 95/2007 - Plenário)" (...) 21. No mesmo 

sentido, isto é, a corroborar a dificuldade enfrentada para se fazer comparações, 

é o que se observa no Banco de Preços do Ministério Saúde, mecanismo 

disponibilizado por aquela instituição como orientador de preços máximos de 

aquisições de medicamentos. Relativamente a este, anotou a instrução de fls. 

355/365, item 4.3 e seguintes: "existem grandes variações de preços dos 

medicamentos, no território nacional, na mesma época", transcrevendo, a seguir, 

exemplos elucidativos destas variações. (...) 23. Por todas estas razões, de se 
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concluir que não se mostram inquestionavelmente presentes as irregularidades 

apontadas, notadamente ante os precedentes jurisprudenciais mencionados, que 

apontam as dificuldades de comparação de preços ofertados em locais diversos, 

para quantidades não idênticas, sob condições financeiras e aquisitivas 

diferenciadas.” (grifo nosso) 

 

7. A propósito, temos a ressaltar que no supramencionado Acordão nº 1730/2017 – TCU 

– Plenário, a referida Corte entendeu que as aquisições deste Instituto, por meio de PDP, 

dos medicamentos Tacrolimo 1mg e 5mg e Imatinibe 100mg e 400mg, foram “regulares” 

e estavam em “conformidade”, respectivamente, no que tange aos preços de aquisição.  

 

8. Para, além disso, a doutrina vem se manifestando acerca da formação dos preços nas 

PDPs, no seguinte sentido:  

 

“Fica claro, em primeiro lugar, que a redução imediata de preços não constitui 

objetivo das PDP (...). A pretensão de obter redução de preços a curto prazo pode 

ter efeito inviabilizador da celebração da PDP, contrariando, então, os objetivos 

juridicamente fixados para as políticas de que fazem parte as PDP. Inviabilizada 

a PDP, fica impedida a efetiva internalização buscada, e mantém-se o status quo 

ante, de dependência tecnológica do país relativamente à produção do 

medicamento e elevados níveis de sua importação, por ser insuficiente a sua 

produção no território nacional. É a internalização da tecnologia e da produção 

do medicamento que constituirá o motor da redução de seus preços no mercado 

interno. 

É este, inclusive, o grande diferencial entre uma PDP de medicamento e um simples 

contrato administrativo de compra de medicamento”.  

 

9. Diante todo o exposto, data máxima vênia, entendemos que os preços de simples 

compras de medicamentos, não podem representar parâmetro de preço de mercado em 

relação as aquisições derivadas de Parcerias para Desenvolvimento Produtivo (PDP), 

considerando toda a complexidade que as PDP’s e o interesse público vinculado às 

mesmas.  

 

10. Destarte, não há que se falar em valores antieconômicos nas aquisições decorrentes 

de PDP realizadas por este Instituto, visto que os valores compreendidos nas aquisições 

visam o alcance de objetivo mais amplo que aquele decorrente da simples compra de 

medicamento. Pois, muito embora, em ambos os casos a aquisição do medicamento 

objetive atender demandas do SUS, no caso particular da aquisição nas Parcerias para 

Desenvolvimento Produtivo, encontra-se abarcado um objetivo mais amplo que é a 

obtenção da tecnologia para produção do medicamento e, por consequência, este custo 

encontra-se também presente no valor da aquisição, conforme prevê o artigo 55, inciso 

III, alínea “a” da Portaria nº. 2.531/2014. 

 

11. Não obstante isto, no que diz respeito a questionada redução de preços, no decorrer 

das PDP, temos a considerar que os próprios quadros demonstrativos constantes da 

Solicitação de Auditoria nº. 201700077/30, evidenciam a prática de redução de preços. 

Em alguns casos, inclusive, em percentual superior aos 5% mencionados na referida 

Solicitação de Auditoria. Como exemplo, citamos o medicamento Tacrolimo de 5mg, que, 

conforme indicado na Solicitação de Auditoria, em tela, foi adquirido em 2013 por 

R$11,57, em 2015 10,27 e, em 2016 por R$9,24. Desse modo, se constata que entre a 

primeira e segunda aquisições houve uma redução de aproximadamente 11,24% e entre 

a segunda e a terceira de aproximadamente 10,03%. 
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12. Em tempo, por oportuno, faz-se necessária uma correção quanto ao texto enviado 

anteriormente para afirmar que quando nos itens 18 e 19 do Ofício nº. 327/2017, 

referimo-nos à Portaria GM/MS nº. 837/2012, em verdade, o objetivo era asseverar que 

quando da celebração das Parcerias em comento, encontrava-se vigente tal norma e a 

mesma, portanto, se aplicava as referidas relações. Entretanto, não houve prejuízo 

quanto ao entendimento consignado na missiva supramencionada, visto que a Portaria 

GM/MS nº. 2.531/2014, vigente a época da auditoria dessa r. Controladoria e que 

revogou a anterior, em seu artigo 55, inciso III, alínea “a” assim previa: “os preços 

estabelecidos para a aquisição de produto objeto da PDP considerarão o aporte 

tecnológico associado à internalização da produção” (grifo nosso). Esta previsão, foi 

mantida nos exatos termos no artigo 55, inciso III, alínea “a”, do Anexo XCV da Portaria 

de Consolidação GM/MS nº. 5/2017, publicada no DOU em 03/10/2017.  

 

13. Desse modo, em nosso entender, restou mantida a previsão de que o preço nas 

relações de PDP, devem incluir o valor da absorção da tecnologia. Destaca-se, que de 

acordo com o artigo 3º da Portaria de 2014, as regras previstas na mesma, possuem 

como motivação o atingimento dos objetivos das PDP, dentre os quais destaca-se a 

ampliação do acesso da população a produtos estratégicos, a diminuição da 

vulnerabilidade do SUS e racionalização do poder de compra do Estado, mediante a 

centralização seletiva dos gastos na área de saúde, com vistas à sustentabilidade do SUS 

e à ampliação da produção no País de produtos estratégicos. 

 

14. No que diz respeito a embalagem do Tacrolimo de 5mg, temos a esclarecer que, em 

verdade, a embalagem secundária foi produzida por Farmanguinhos como parte do 

aprendizado no processo de absorção de tecnologia. Contudo, neste caso não houve 

redução dos custos para a empresa parceira, vez que, dada a condição extremamente 

sensível da embalagem primária (blister) o material foi enviado para Farmanguinhos em 

embalagem secundária branca, para posterior transferência para a embalagem 

produzida por este Instituto.”  

 

Após a Reunião de Busca Conjunta de Soluções relativa ao Relatório n.º 201700077, foi 

apresentado o Memo n.º 321/2017 – DIR/FAR, de 28 de dezembro de 2017, do Diretor 

de Farmanguinhos: 

 

“Quanto à presente recomendação, data máxima vênia, urge reiterar nosso entendimento 

de que os preços para simples compra de medicamento, condição na qual podem estar 

incluídas todas as consultas realizadas ao SIASG e ao Banco de Preços em Saúde - BPS 

e inseridas na Solicitação de Auditoria nº. 201700077/30 para efeito de comparativo com 

as aquisições realizadas por este Instituto nas PDPs, não podem servir parâmetro de 

preço em face de aquisições relativas às parcerias para desenvolvimento produtivo, 

tendo em vista, que nos preços relativos às PDPs, estão incluídos os custos dos 

medicamentos, assim, como da transferência de tecnologia da produção do 

medicamento. Este entendimento se depreende, inclusive, da leitura do disposto na alínea 

“a” do inciso III do artigo 55 da Portaria de Consolidação GM/MS nº 05/2017, que 

assim estabelece: “a) os preços estabelecidos para a aquisição de produto objeto da 

PDP considerarão o aporte tecnológico associado à internalização da produção (...)”. 

 

Além disso, no que se refere aos preços de aquisição em PDP, a Corte de Contas da 

União, no Acórdão TCU nº 1.730/2017 – Plenário, assim  se manifestou: “Em primeiro 

lugar, ressalto que o preço acordado nessas parcerias embute o custo da transferência 

da tecnologia para o laboratório público, o que dificulta estimar o montante que se está 

pagando pela tecnologia e aquele derivado da aquisição do produto.” 
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Desse modo, reforçamos o entendimento de que as referências de preços só podem ser 

utilizadas se e quando os parâmetros contratuais forem similares. Além das diferenças 

existentes entre uma simples aquisição de medicamento e as contratações relativas às 

PDP, como já ressaltado acima, existem outros fatores que podem impactar no preço de 

qualquer produto, como por exemplo, fornecedor que possua material em proximidade 

de perda da validade e, que portanto, precise vendê-lo com maior brevidade possível, até 

mesmo com preço inferior ao de mercado, sob pena de maior prejuízo. Contudo, as 

consultas ao SIASG e ao Banco de Preços em Saúde – BPS, não permitem a mensuração 

destes critérios objetivos. 

 

Ademais, em que pese o fato de entendermos que os preços relativos às PDPs não podem 

ser comparados aos preços concernentes aos contratos de simples aquisição de 

medicamentos, sem a devida ponderação quanto a complexidade que envolve as PDPs, 

temos a considerar que os Acordos relativos às PDPs, celebrados por Farmanguinhos, 

contemplam cláusula especifica para regular possível variação de preços, em função da 

escala de aquisições. De forma exemplificativa, colacionamos a seguir texto presente no 

Acordo para Transferência de Tecnologia para produção do medicamento Imatinibe, que 

assim estabelece: “9.7.2 As PARTES concordam em avaliar conjuntamente a 

possibilidade de concessão de descontos sobre os valores previstos no Anexo IX  caso o 

montante adquirido pelo ADQUIRENTE exceda, pelo menos 20%, a estimativa total 

anual contida no Anexo VII, sendo que o desconto será aplicado a partir da nova previsão 

anual definida pelo COMITÊ GESTOR.” 

 

Contudo, não obstante ao exposto acima, reiteramos nosso compromisso de fazer 

constar, de forma mais evidente, nos autos dos processos relativos às novas PDPs 

celebradas por Farmanguinhos, a forma de definição dos preços estimados de aquisição 

e quais foram a referencias adotadas, observando-se o disposto no Anexo XCV da 

Portaria de Consolidação GM/MS nº. 05/2017 e, levando-se em consideração que nas 

PDPs, o preço ajustado embute o valor do medicamento e da transferência da tecnologia.  

 

Recomendação 1: Implementar, formalmente, uma rotina de reavaliação da adequação 

dos preços de aquisição dos medicamentos, antes de cada compra realizada por 

Farmanguinhos no âmbito das Parcerias para o Desenvolvimento Produtivo - PDPs, 

considerando o ganho de escala decorrente da aquisição centralizada e o fato de a 

aquisição ser realizada diretamente do fabricante, sem participação da distribuidora.  

 

No que tange à presente recomendação, reiteramos os comentários anteriormente 

realizados no tocante a existência de cláusula, nos Acordos de PDPs ajustados por 

Farmanguinhos, para regular possível variação de preços, em função da escala de 

aquisições. 

             

Não obstante isto, respeitosamente reafirmamos que, em nossa interpretação, os 

entendimentos constantes do Acórdão TCU nº 95/2007 – Plenário, não se aplicam às 

aquisições decorrentes de PDPs, visto que nas PDPs celebradas por Farmanguinhos as 

aquisições são realizadas com os fabricantes e estão incluídos os valores relativos a 

transferência de tecnologia, não havendo, portanto, que se falar em possível margem de 

lucro de possíveis fornecedores, em primeiro ponto, em razão dos  medicamentos serem 

adquiridos diretamente do fabricante e em segundo ponto, em especial, pela razão de que 

nos preços relativos à simples compras de medicamentos não há inclusão de valores 

concernentes a qualquer outro fator que não o próprio medicamento em si. 
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Contudo, assumimos o compromisso de evidenciar, de forma mais clara, nos autos dos 

processos de novas aquisições relativas as PDPs, a justificativa dos valores de aquisição 

dos medicamentos. 

 

Recomendação 2: Vincular as aquisições de medicamentos objetos de Parceiras para o 

Desenvolvimento Produtivo - PDPs realizadas por dispensa de licitação junto ao 

fabricante, parceiro privado, às etapas de transferência de tecnologia, de forma que a 

aquisição por dispensa não ocorra sem a correspondente etapa realizada e nem se 

perpetue nos casos de atrasos no cronograma da PDP. 

 

No que se refere à presente recomendação, ressaltamos que o art. 54 da Portaria de 

Consolidação GM/MS nº 05/2017, estabelece que após a primeira aquisição somente 

ocorrerão outras mediante a comprovação pela instituição pública de que houve 

evolução das etapas de desenvolvimento, transferência e absorção da tecnologia, vide 

texto a seguir: “Art. 54. Após 1 (um) ano da primeira aquisição do produto objeto da 

PDP, o Ministério da Saúde apenas efetuará novas aquisições mediante comprovação 

pela instituição pública de que possui o registro sanitário do referido produto junto à 

ANVISA e da evolução das etapas de desenvolvimento, transferência e absorção de 

tecnologia, conforme cronograma aprovado no projeto executivo e eventuais 

alterações.” 

 

Desse modo, afirmamos que Farmanguinhos, cônscio da importância das PDPs para o 

Complexo Econômico-Industrial da Saúde (CEIS), monitora a evolução das PDPs, 

visando evitar possíveis prejuízos ao Erário e o desabastecimento dos estoques do SUS. 

Contudo, em razão da presente recomendação, assumimos o compromisso de buscar 

deixar mais evidente nos autos dos correspondentes processos administrativos estes 

monitoramentos.” 

 

Especificamente com relação às aquisições antieconômicas ocorridas em 2017, a 

manifestação foi apresentada por meio do Memo n.º 146/2018-DIR/FAR, de 28 de maio 

de 2018, pelo Diretor de Farmanguinhos: 

 

“(...) 

2. Em que pese, os questionamentos constantes dos Itens 1 e 2 da Solicitação de Auditoria 

nº. 201800005/06, elaborados por essa Controladoria, entendemos pela necessidade em 

tecer considerações prévias a respeito da definição dos preços dos medicamentos 

adquiridos por força das Parcerias de Desenvolvimento Produtivo - PDPs.  

 

3. O critério de definição dos preços é balizado precipuamente pelo aporte tecnológico 

associado à internalização da produção e serão decrescentes em termos reais, como 

preconiza a normativa legal das PDPs prevista no Anexo XCV da Portaria de 

Consolidação GM/MS nº 05/2017. 

 

4. A negociação dos preços entre os partícipes da PDP toma por base a cobertura dos 

custos com o desenvolvimento do produto (nacionalização do Insumo Farmacêutico 

Ativo), a transferência de tecnologia para o laboratório público, acompanhada da 

capacitação tecnológica e científica deste último, bem como a dispensação do 

medicamento ao Sistema Único de Saúde (SUS) segundo cronograma a ser definido pelo 

Ministério da Saúde.  

 

5. Embora esses sejam os objetivos primordiais, cumpre registrar que o ato negocial  

realizado pela Administração Pública é sempre consubstanciado na proposta comercial 

mais econômica e vantajosa, em respeito aos princípios que regem a Lei de Licitações e 
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Contratos. Deste modo, os preços dos medicamentos nas PDPs não podem ser 

estabelecidos sem preocupação com a preservação do erário público. 

 

6. E, a preocupação quanto ao preço foi obviamente aplicada nas contratações previstas 

nas PDP’s, por observância ao disposto no artigo 26 da Lei 8.666/93, que em seu inciso 

III, estabelece a obrigatoriedade de justificativa de preço nos processos de Dispensa de 

Licitação. As PDP’s foram estabelecidas tendo por referência de preço o chamado 

PMVG (Preço Máximo de Venda ao Governo), que é o teto de preço para compra dos 

medicamentos inseridos na lista de produtos sujeitos ao CAP (Coeficiente de Adequação 

de Preço) ou ainda de qualquer medicamento adquirido por força de decisão judicial e 

o Preço Fábrica – PF, que é o teto de preço para compra de qualquer medicamento por 

entes da Administração Pública.  

 

7. Ultrapassado estes comentários, entendidos como indispensáveis ao tratar-se das 

aquisições previstas nas PDP’s, temos a esclarecer o que segue no tocante aos r. 

apontamentos realizados por meio da Solicitação de Auditoria nº. 201800005/06: 

 

(...) 

 

8. No que tange ao medicamento Mesilato de Imatinibe, é importante salientar que os 

valores inseridos por essa Controladoria na tabela das apresentações de 100mg e 400mg 

que foram praticados por Farmanguinhos encontram-se invertidos com relação a ordem 

cronológica de aquisição. 

 

9. Isto porque este Instituto na data de 27/01/2017, firmou o Contrato de Aquisição nº 

04/2017 com o Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda. para adquirir 453.480 

UF de 100mg e 1.558.710 de 400 mg, cujos valores unitários eram de R$11,70 e R$47,21, 

respectivamente.  

 

10. A aquisição em tela seria para atender ao cronograma do Ministério da Saúde, com 

a primeira entrega a partir do dia 27/01/2017 (data da assinatura do ajuste) e a segunda 

entrega prevista para até 28/02/2017. 

 

11. Posteriormente, com a nova demanda requerida pelo Ministério da Saúde, 

Farmanguinhos assinou com o Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda. o 

Contrato de Aquisição nº 49/2017, em 18/12/2017, para adquirir 579.180 UF de 100mg 

e 2.646.660 de 400 mg, nos valores unitários de R$11,05 e R$44,21, respectivamente, 

com vistas a atender o cronograma do período de dezembro de 2017 a junho de 2018. 

 

12. Demonstra-se que da aquisição efetuada em janeiro de 2017 para aquela realizada 

em dezembro do mesmo ano, este Instituto obteve do parceiro privado um desconto de 

aproximadamente 5% em cada contratação, cumprindo assim, a escala decrescente dos 

valores exigidos pela normativa legal das PDPs. 

 

13. Quanto às tabelas de preços do Mesilato de Imatinibe de 100mg e 400mg, informamos 

que segue anexado (Anexo I), arquivo demonstrativo do levantamento realizado por este 

Instituto, sobre o qual, em especial, temos a ressaltar o que: 

 

13.1) Em alguns dos comparativos apresentados na Solicitação de Auditoria nº. 

201800005/06, as marcas dos produtos adquiridos, assim como os fornecedores, diferem 

entre si, quando comparadas às aquisições realizadas por Farmanguinhos. Como 

exemplo, apresentamos as informações, extraídas da supracitada Solicitação de 

Auditoria: 
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- Mesilato de Imatinibe 100mg: Farmanguinhos adquiriu do fornecedor Cristália e 

Marca Cristália; enquanto, as demais aquisições realizadas por outros órgãos públicos 

foram dos fornecedores Majela Medicamentos, RS Produtos hospitalares, JRG 

Distribuidora de Medicamentos Hospitalar, cujas marcas foram Eurofarma, EMS, 

Glimatin, respectivamente.  

 

- Mesilato de Imatinibe 400mg: Farmanguinhos adquiriu do fornecedor Cristália e 

Marca Cristália; enquanto, as demais aquisições realizadas por outros órgãos públicos 

foram dos fornecedores Onco Prod Distribuidoras de Produtos, RS Produtos 

hospitalares, Licimed Distribuidora de Medicamentos, cujas marcas foram Glivec, EMS 

e Eurofarma, respectivamente.  

 

13.2) Ainda com relação aos produtos supracitados, percebemos que o levantamento de 

preços e quantitativos realizado por Famanguinhos para subsidiar a presente resposta, 

quando comparado aos preços e os quantitativos apresentados por essa Controladoria e 

aqueles praticados nos Contratos nºs 04/2017 e 49/2017, se diferem entre si. Isto pode 

ser verificado no preço encontrado para o Imatinibe na apresentação de 100mg, 

comprado pela Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo, no valor de R$78,21 para 

o quantitativo apenas de 18.000 e o Instituto Nacional do Câncer, que adquiriu o 

medicamento da marca Eurofarma, no quantitativo de 52.500 ao preço de R$12,80. Já 

no caso da apresentação de 400mg, a mesma disparidade é identificada, inclusive este 

Instituto constatou a aquisição realizada pela Secretaria Estadual de São Paulo, que 

pagou o preço unitário de R$46,00 para o quantitativo de 76.495 para a empresa Majela 

Medicamentos, na data de 01/08/2017, enquanto que na segunda aquisição de 

Farmanguinhos o valor praticado foi de R$44,21. 

 

14. Com relação aos valores encontrados por essa Controladoria nas aquisições do 

medicamento Tacrolimo, apresentações de 1mg e 5mg, informamos, primeiramente, que 

Farmanguinhos celebrou o Contrato de Aquisição nº 16/2017 com a Libbs Farmacêutica 

Ltda., na data de 27/03/2017, para o fornecimento de 72.824.800 UF de 1mg e 2.195.250 

UF de 5mg, nos valores unitários de R$1,57 e R$7,67, respetivamente.  

 

15. A contratação em tela atenderia ao cronograma do Ministério da Saúde no período 

de março de 2017 a fevereiro de 2018, cujas datas haviam sido definidas pelo r. Órgão 

Ministerial. 

 

16. Cabe registrar que a diversidade de marcas e fornecedores também foram 

identificadas nas aquisições do Tacrolimo constantes na Solicitação de Auditoria nº. 

201800005/06, o que por si só não servem como parâmetros de definições de preços para 

as PDPs, que compreendem em seu objeto vários fatores determinantes para a 

composição dos valores unitários, tais como a transferência de tecnologia, a 

nacionalização do IFA e o consequente abastecimento ao SUS.  

 

17. Nas tabelas de preços do Tacrolimo, apresentações de 1mg e 5mg constantes da 

Solicitação de Auditoria nº. 201800005/06, os valores que foram adquiridos pelo 

Departamento de Logística em Saúde, através da Ata de Registro de Preços nº 52/2017, 

ocorreram seis meses após a celebração do Contrato nº 16/2017 de Farmanguinhos. 

Além disso, o fornecimento realizado pela empresa Libbs através do referido certame 

com valores tão reduzidos podem ter a inofluência de diversos fatores, como por exemplo, 

a existência de material em proximidade de perda da validade e, que em razão disto, a 

empresa necessite vendê-lo com maior brevidade possível, até mesmo com preço inferior 

ao de mercado, sob pena de maior prejuízo. 
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18. Imperioso complementar que o Contrato nº 16/2017 assinado entre Farmanguinhos 

e Libbs, em março de 2017, foi considerado nulo em primeira instância do Poder 

Judiciário, ocasionando a interrupção do cumprimento integral do ajuste, o qual previa 

o fornecimento total de 72.824.800 UF de 1mg e 2.195.250 UF de 5mg. Contudo, por 

conta dessa situação, a Libbs somente forneceu a primeira demanda do Tacrolimo 1mg, 

no quantitativo de 12.128.400 UF, ainda que possa ter produzido quantitativo superior 

ao que foi inicialmente entregue.  

 

19. Salientamos que o levantamento realizado por Farmanguinhos, conforme se 

depreende do Anexo II, apurou valores unitários do medicamento, tanto de 1mg quanto 

de 5mg superiores aqueles praticados no Contrato de Aquisição nº 16/2017. Tais 

aquisições foram realizadas nos períodos próximo a data da assinatura do contrato de 

Farmanguinhos, além de terem como contratantes diversos Entes Federativos, a saber: 

Governo do Estado do Ceará, Universidade Federal do Ceará, Universidade Federal do 

Rio de Janeiro, Secretarias Estaduais de Saúde do Rio Grande do Sul e Pernambuco.  

 

20. A título de exemplo do que foi mencionado no item anterior, trazemos a conhecimento 

a aquisição do Tacrolimo de 1mg e 5mg realizado pela Secretaria Estadual de Saúde do 

Rio Grande do Sul, na data de 21/02/2017, através do Banco de Preços em Saúde, no 

qual os preços unitários registrados foram de R$2,06 para 1mg e R$10,30 para 5mg, ou 

seja, superiores aos valores estabelecidos no Contrato nº 16/2017 de Farmanguinhos. 

 

21. Desse modo, reforçamos o entendimento de que as referências de preços só podem 

ser utilizadas se e quando os parâmetros contratuais forem similares. Além das 

diferenças existentes entre uma simples aquisição de medicamento e as contratações 

relativas às PDP, existem outros fatores que podem impactar no preço de qualquer 

produto, como por exemplo, fornecedor que possua material em proximidade de perda 

da validade e, que, portanto, precise vendê-lo com maior brevidade possível, até mesmo 

com preço inferior ao de mercado, sob pena de maior prejuízo. Contudo, as consultas ao 

SIASG e ao Banco de Preços em Saúde – BPS, não permitem a mensuração destes 

critérios objetivos. 

 

22. Neste sentido, inclusive, já se manifestou o Tribunal de Contas da União, por meio 

do Acordão nº 1730/2017 – TCU – Plenário, afirmando que: ”não seria apropriado 

utilizar o preço referencial como critério de comparação, uma vez que ocorrem 

distorções nos preços de mercado, como por exemplo, excesso de estoque ou proximidade 

de perda de validade do medicamento”. 

 

23. Nesta mesma linha se manifestou, em outra oportunidade, a Egrégia Corte de Contas, 

por meio do Acordão nº. 1.663/2011 – TCU – Plenário, nos seguintes termos: 

 

“12. De fato, o mercado de medicamentos apresenta uma grande variação de 

preços em virtude das circunstâncias da compra, como local, época e quantidade. 

É nesse sentido que aponta trecho do Voto do Ministro Benjamim Zymler nos autos 

do TC 003.721/2001-0 (...): "Há de se ter em mente, quando se apura 

superfaturamento, o mercado em que o gestor atua. No caso de medicamentos, há 

sabidamente flutuações de preços em razão de quantidades adquiridas e formas de 

pagamento e, também, em virtude da circunstância de existirem, em determinados 

casos, poucos fornecedores. Há também variações em função de descontos dados 

em razão das características da negociação feita. Tudo isso faz com que o mercado 

de medicamentos excepcionais seja acentuadamente errático." 18. Caminhou nesta 

mesma direção o voto condutor do Acórdão nº 51/2008 - 2ª Câmara, também 
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trazido à colação: "20. Nesse particular, concordo com o MPTCU. Para 

caracterizar o débito no tocante às aquisições de material médico-hospital e de 

medicamentos (convites 2 e 3/2001), foram utilizados registros de preços do 

Ministério da Saúde referentes a Estados das regiões Sul e Sudeste, que possuem 

uma realidade econômica bastante distinta daquele existente na Amazônia, onde 

se situa o município de Guajará-Mirim/RO. Já para quantificar o débito referente 

à aquisição de gêneros alimentícios (convite 8/2001), foi realizada comparação 

entre preços praticados em licitações dos mesmos objetos promovidas pela 

Secretaria de Educação e pela Secretaria de Saúde do município e conduzidas pela 

mesma comissão de licitação.” 21. Vê-se, pois, que a metodologia utilizada é 

bastante discutível, posto que um eventual sobrepreço somente poderia ser apurado 

a partir de comparação dos preços de aquisição com aqueles vigentes no mercado 

local no período da realização dos certames licitatórios em foco. Essa, aliás, é a 

orientação geralmente adotada por esta Corte, como se constata no precedente 

apontado pelo Ministério Público (acórdão 95/2007 - Plenário)" (...) 21. No mesmo 

sentido, isto é, a corroborar a dificuldade enfrentada para se fazer comparações, 

é o que se observa no Banco de Preços do Ministério Saúde, mecanismo 

disponibilizado por aquela instituição como orientador de preços máximos de 

aquisições de medicamentos. Relativamente a este, anotou a instrução de fls. 

355/365, item 4.3 e seguintes: "existem grandes variações de preços dos 

medicamentos, no território nacional, na mesma época", transcrevendo, a seguir, 

exemplos elucidativos destas variações. (...) 23. Por todas estas razões, de se 

concluir que não se mostram inquestionavelmente presentes as irregularidades 

apontadas, notadamente ante os precedentes jurisprudenciais mencionados, que 

apontam as dificuldades de comparação de preços ofertados em locais diversos, 

para quantidades não idênticas, sob condições financeiras e aquisitivas 

diferenciadas.” (grifo nosso) 

 

24. A propósito, temos a ressaltar que no supramencionado Acordão nº 1730/2017 – TCU 

– Plenário, a referida Corte entendeu que as aquisições deste Instituto, por meio de PDP, 

dos medicamentos Tacrolimo 1mg e 5mg e Imatinibe 100mg e 400mg, foram “regulares” 

e estavam em “conformidade”, respectivamente, no que tange aos preços de aquisição.  

 

25. Para, além disso, a doutrina vem se manifestando acerca da formação dos preços 

nas PDPs, no seguinte sentido:  

 

“Fica claro, em primeiro lugar, que a redução imediata de preços não constitui 

objetivo das PDP (...). A pretensão de obter redução de preços a curto prazo pode 

ter efeito inviabilizador da celebração da PDP, contrariando, então, os objetivos 

juridicamente fixados para as políticas de que fazem parte as PDP. Inviabilizada 

a PDP, fica impedida a efetiva internalização buscada, e mantém-se o status quo 

ante, de dependência tecnológica do país relativamente à produção do 

medicamento e elevados níveis de sua importação, por ser insuficiente a sua 

produção no território nacional. É a internalização da tecnologia e da produção 

do medicamento que constituirá o motor da redução de seus preços no mercado 

interno. 

É este, inclusive, o grande diferencial entre uma PDP de medicamento e um simples 

contrato administrativo de compra de medicamento”.  

 

26. Ademais, data máxima vênia, entendemos que os preços de simples compras de 

medicamentos, não podem representar parâmetro de preço de mercado em relação as 

aquisições derivadas de Parcerias para Desenvolvimento Produtivo (PDP), 

considerando toda a complexidade das PDP’s e o interesse público vinculado às mesmas.  
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27. Destarte, não há que se falar em valores antieconômicos nas aquisições decorrentes 

de PDP realizadas por este Instituto, visto que os valores compreendidos nas aquisições 

visam o alcance de objetivo mais amplo que aquele decorrente da simples compra de 

medicamento. Pois, muito embora, em ambos os casos a aquisição do medicamento 

objetive atender demandas do SUS, no caso particular da aquisição nas Parcerias para 

Desenvolvimento Produtivo, encontra-se abarcado um objetivo mais amplo que é a 

obtenção da tecnologia para produção do medicamento e, por consequência, este custo 

encontra-se também presente no valor da aquisição, conforme prevê o artigo 55, inciso 

III, alínea “a” do Anexo XCV da Portaria de Consolidação GM/MS nº 05/2017. 

 

(...) 

 

28. Este Instituto esclarece que previamente a cada celebração dos contratos de 

aquisição dos medicamentos Mesilato de Imatinibe e Tacrolimo com os respectivos 

parceiros privados foram realizadas as pesquisas de mercado nos moldes preconizados 

na Instrução Normativa nº 5, de 27 de junho de 2014 do Ministério do Planejamento, 

Orçamento e Gestão.  

 

29. A documentação referente aos Contratos nº 04/2017, 06/2017 e 49/2017 que 

comprovam os argumentos supracitados se encontram acostados nos Anexos III, IV e V, 

respectivamente. 

 

30. Diante todo o exposto, considerando toda a complexidade que envolve as PDP’s e o 

interesse estatal vinculado às mesmas, entendemos, data máxima vênia, que não resta 

comprovado prejuízo ao erário nas aquisições decorrentes das PDP’s. Mormente visto 

que, as simples compras governamentais não se confundem com o objeto, bem mais 

complexo, das PDP’s de medicamentos, como já sinalizado acima. Nas PDPs a aquisição 

não é o negócio central, mas acessório à viabilização de transferências tecnológicas e 

capacitações para a produção. É a execução desse objeto que precisa ser assegurada, 

antes de tudo, pelo preço do fornecimento definido na PDP. E tal realização não é 

assegurada necessariamente com base no critério do menor preço já praticado; tal 

critério, tomado de forma isolada, pode revelar-se incerto para os casos dos processos 

envolvidos nas PDP’s, que envolve investimentos para a viabilização da PDP, que devem 

ser considerados na avaliação dos preços previstos nas citadas Parcerias.” 

 

 

 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

O que se verificou, com base em pesquisa no SIASG e no BPS, foi que o procedimento 

de definir o preço inicial menor que os então praticados pelo MS e a aplicação do 

percentual de redução anual de 5% previsto no projeto executivo e até superior em alguns 

casos, sem explicação técnica ou memória de cálculo que demonstre como se chegou aos 

valores de aquisição no âmbito das PDPs, na prática não foi suficiente para garantir que 

os preços estivessem compatíveis com os de mercado, principalmente levando-se em 

consideração as quantidades adquiridas por Farmanguinhos. O fato de o mercado de 

medicamentos ter flutuações em virtude das circunstâncias da compra, tais como 

quantidades adquiridas e negociação realizada, como argumentou o gestor, somente 

ratifica a necessidade de que sejam apresentadas evidências sobre como foram definidos 

os preços praticados por Farmanguinhos e de que estão de acordo com o valor de 

mercado, considerando todos os fatores que envolvem a aquisição. 
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O argumento de que a hipótese de dispensa de licitação prevista no inciso XXXI do artigo 

24 da Lei n.º 8.666/1993 foi a solução encontrada pelo legislador para viabilizar, de forma 

eficiente, a consecução das finalidades da Lei nº 10.973/04, que trata de incentivos à 

inovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo e dá outras 

providências, não desobriga o gestor da comprovação de que os preços praticados estão 

de acordo com os valores de mercado, conforme dispõe o inciso III do parágrafo único 

do artigo 26 da Lei n.º 8.666/1993:  

 

“Parágrafo único.  O processo de dispensa, de inexigibilidade ou de retardamento, 

previsto neste artigo, será instruído, no que couber, com os seguintes elementos: 

[...] 

III - justificativa do preço.” 

 

Nos casos das PDPs, em se tratando de aquisições centralizadas que envolvem 

quantidades e valores incomparáveis com a grande maioria das demais aquisições do setor 

público e que têm entre seus pressupostos a utilização do poder de compra pelo MS 

garantida para o parceiro privado, é pelo menos contraditória a afirmação do gestor de 

que o valor de aquisição é aspecto acessório. A racionalização do poder de compra do 

Estado, a economicidade e a vantajosidade estão igualmente dispostas entre os demais 

objetivos das PDPs listados no artigo 3º da Portaria GM/MS n.º 2.531/2014 e do Anexo 

XCV da Portaria de Consolidação MS n.º 5, de 28 de setembro de 2017 . 

 

Sobre a possibilidade de inclusão de uma margem, sobre os custos negociados, relativa à 

transferência de tecnologia, a Portaria GM/MS n.º 837/2012 citada pelo gestor foi 

revogada e substituída pela Portaria GM/MS n.º 2.531/2014, que foi substituída pela 

Portaria de Consolidação MS n.º 5/2017 (Anexo XCV), que não preveem explicitamente 

cobrança pela transferência de tecnologia. O texto da portaria atual não estabelece 

acréscimo no preço de mercado do medicamento por conta da transferência de tecnologia, 

apenas deixando claro que o preço de aquisição deve considerá-la, ou seja, o preço de 

aquisição, que deve estar compatível com o valor de mercado, deve necessariamente 

incluir a transferência de tecnologia: 

 

“Art. 55. A aquisição do produto objeto da PDP se dará entre o Ministério da Saúde e a 

instituição pública, por meio de instrumento específico, e será realizada após 

observância e reanálise dos seguintes itens: 

[...] 

III - quanto aos preços, economicidade e vantajosidade: 

a) os preços estabelecidos para a aquisição de produto objeto da PDP considerarão o 

aporte tecnológico associado à internalização da produção e serão decrescentes em 

termos reais, podendo sofrer variação, nos períodos e na forma da legislação pertinente, 

de forma a levar em conta a flutuação nos preços médios de mercado nacionais e 

internacionais, a variação de preços medidas pelo IPCA ou por indicadores oficiais 

setoriais, a variação da taxa cambial quando envolver importações no período de 

transferência, considerando-se economias e sistemas de saúde similares aos do Brasil e, 

no que couber, as normas e critérios adotados pela CMED;” 

 

Conforme também exposto no Relatório n.º 201700077, nas PDPs, a transferência de 

tecnologia é remunerada pela reserva de mercado e não por um acréscimo ao valor de 

mercado do medicamento, não havendo nenhuma previsão e nem definição formal do 

valor ou do percentual que seria relativo à transferência de tecnologia. Sendo assim, ainda 

que se considerasse que o valor da transferência de tecnologia deve ser acrescido ao valor 

de mercado do medicamento, a falta de discriminação dessa parcela inviabilizaria a 
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verificação da compatibilidade entre os valores de aquisição no âmbito da PDP e os 

valores de mercado. Também não faria sentido deixar de descontar a margem de lucro 

dos distribuidores, tendo em vista que as aquisições no âmbito das PDPs são realizadas 

diretamente dos fabricantes e que a quase totalidade das demais aquisições registradas no 

SIASG e no BPS são realizadas via distribuidores, que, efetivamente, trabalham com 

margem de lucro em relação ao preço de aquisição junto ao fabricante. 

 

A garantia de compra centralizada pelo MS é a principal vantagem na PDP para o parceiro 

privado, considerando: i) o surgimento, inclusive ao longo da vigência da PDP, de outras 

indústrias farmacêuticas fornecedoras do mesmo medicamento, que disputariam o 

mercado com o parceiro privado; ii) a prorrogação do prazo de execução das PDPs em 

decorrência dos atrasos verificados em todas as PDPs vigentes em Farmanguinhos, 

fazendo com que o período de aquisição direta e centralizada aumente, tendo em vista a 

ausência constatada de correlação entre as quantidades adquiridas e as etapas de 

transferência de tecnologia executadas, contrariando a previsão normativa existente; e iii) 

o natural surgimento de novos medicamentos e de novos protocolos de tratamento das 

doenças, o que inevitavelmente torna o medicamento menos lucrativo para o laboratório 

privado e que, considerando os atrasos nos cronogramas das PDPs, pode ocorrer inclusive 

durante a vigência das PDPs. O fato de o preço de venda embutir o custo da transferência 

indica que a transferência já está incluída no valor pago ao fabricante, que deve ser 

compatível com o valor de mercado, não significando que, além do valor de mercado, o 

preço cobrado pelo parceiro deve ser acrescido de um valor extra, correspondente à 

transferência de tecnologia, tendo em vista que o parceiro privado já é remunerado pela 

garantia de compra centralizada pelo Ministério da Saúde, pelo período de vigência da 

PDP. 

 

Não se pode considerar que, pelo fato de os preços de aquisição por Farmanguinhos, 

serem inferiores ao Preço Máximo de Venda ao Governo – PMGV e ao Preço Fábrica – 

PF, “foram proporcionadas elevadas economias ao erário”, considerando que o 

propósito desses preços é a regulação e o estabelecimento de preços máximos, que, 

necessariamente, deveriam ser muito superiores aos praticados por Farmanguinhos no 

âmbito das PDPs, tendo em vista o volume adquirido pelo laboratório público. Os preços 

são referenciais máximos pelos quais a Lei permite a um fabricante de medicamento 

vender o seu produto, fato que não dispensa o gestor da obrigação de pesquisar e observar 

os preços praticados no mercado nas suas aquisições. 

 

Conforme citado na manifestação do gestor, “As ações e serviços públicos de saúde 

integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único” e 

exatamente pelo fato de a Fiocruz ser uma unidade vinculada ao MS e de ambos serem 

responsáveis por ações e serviços públicos de saúde que integram uma rede, a avaliação 

da vantajosidade na formalização e na manutenção de uma PDP deve ser realizada de 

forma sistêmica. 

 

Com efeito, as PDPs foram idealizadas como um mecanismo para alcançar a 

independência do país na produção de medicamentos estratégicos, mas, no caso das PDPs 

formalizadas por Farmanguinhos, em razão dos atrasos nos cronogramas e dos demais 

problemas identificados na auditoria que resultou no Relatório n.º 201700077, não é 

possível afirmar que esse objetivo está sendo alcançado. Ao longo da vigência das PDPs, 

o número de empresas farmacêuticas, produtoras finais dos medicamentos, cresceu, mas 

não houve avanço significativo no desenvolvimento dos Insumos Farmacêuticos Ativos 

– IFAs ou princípios ativos por empresas farmoquímicas, de forma que a independência 

pretendida ainda está bem distante. 
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Especificamente com relação aos apontamentos do gestor nos itens a.1 a a.10 do Ofício 

n.º 327/2017 – DIR/FAR: 

 

As comparações de preços foram realizadas entre aquisições ocorridas no mesmo 

exercício, não cabendo a afirmação de que “se identifica um intervalo significativo de 

tempo entre a aquisição realizada pelo Instituto de Tecnologia em Fármacos – 

Farmanguinhos e as aquisições realizadas pelas outras instituições, o que por certo 

impacta no valor das aquisições”. Cabe lembrar que o preço base de referência dos 

medicamentos constante do projeto executivo das PDPs analisadas foi definido a partir 

das aquisições realizadas no período de um ano e, em alguns casos, de três anos, conforme 

constatado no Relatório n.º 201700077.  

 

De fato, houve erro de digitação citado no item a.2, entretanto o cálculo foi realizado com 

base no valor unitário correto. Os três itens apontados no item a.3 como não encontrados 

pelo gestor foram devidamente localizados no SIASG e correspondem a três pregões. 

Sobre o item a.5, o SIASG e o BPS, como qualquer outro sistema alimentado 

manualmente, estão sujeitos a erros de preenchimento, que poderiam diminuir ou 

aumentar o montante identificado e que, naturalmente, se anulariam. No caso específico 

da insulina, levando-se em conta a grande quantidade de ocorrências identificadas, um 

eventual erro não alteraria de forma significativa o resultado encontrado. De qualquer 

forma, os dois itens apontados pelo gestor foram retirados do cálculo. Todos os valores 

foram apresentados, inclusive os citados no item a.6, seguindo o padrão monetário 

brasileiro, com duas casas decimais. Quanto ao item a.7, a variável do SIASG utilizada 

como parâmetro para seleção das aquisições foi “Ano resultado compra” e foi única para 

todas as aquisições, realizadas, tanto por Farmanguinhos quanto por outros compradores, 

chegando-se às ocorrências apresentadas na Solicitação de Auditoria, e os valores 

utilizados para fins de cálculo foram extraídos da coluna “valor unitário homologado”. 

As aquisições foram selecionadas nos bancos de dados de preços pela descrição do item 

e unidade de fornecimento.  

 

Quanto à comparação de produtos com marcas diferentes, a lista de produtos estratégicos 

para o SUS não define marca, apenas as substâncias, o que nem faria sentido, tendo em 

vista que qualquer marca atende as necessidades do SUS. Além disso, o preço base de 

referência dos medicamentos constante do projeto executivo das PDPs analisadas também 

foi definido a partir de aquisições de medicamentos de marcas diferentes registradas no 

SIASG. O fato de os registros serem de várias regiões do país demonstra que os preços 

inferiores aos obtidos por Farmanguinhos foram praticados de forma generalizada por 

todo o território nacional, não sendo, portanto, uma situação localizada e pontual.  

 

Sobre a afirmação de que o TCU, no Acórdão n.º 1730/2017 – Plenário, entendeu que as 

aquisições dos medicamentos Tacrolimo e Imatinibe foram “regulares”, cabe esclarecer 

que o acórdão trata de auditoria realizada no Ministério da Saúde no período 

compreendido entre 05/05/2014 e 30/9/2014, de forma que não poderia ter identificado 

as aquisições antieconômicas ocorridas nos anos de 2015 e 2016, apontadas pela CGU. 

Além disso, o acórdão não traz informação sobre o período a que se referiam as aquisições 

verificadas.  

  

Com relação à insulina, outro item do Relatório n.º 201700077 tratou especificamente do 

assunto, detalhando todos os problemas identificados no acordo de cooperação técnica. 

Notadamente sobre o preço, não faz sentido tentar justificá-lo com base em aquisições 

internacionais, tendo em vista as inúmeras aquisições nacionais identificadas no SIASG 

e no BPS por preços menores que os praticados por Farmanguinhos. 
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Sobre os valores de aquisição por Farmanguinhos não terem ultrapassado as médias, 

considerando a disparidade entre as quantidades adquiridas por Farmanguinhos e pelos 

demais compradores, não é coerente admitir valores superiores aos de aquisição por 

Farmanguinhos para fins de cálculo do valor de mercado utilizado como valor de 

referência.  

 

Quanto à afirmação do gestor sobre o Pregão Eletrônico n.º 52/2017 (Sistema de Registro 

de Preços), por meio do qual o Departamento de Logística em Saúde – DLOG/MS 

adquiriu Tacrolimo 1mg e 5mg no exercício de 2017, de que “o fornecimento realizado 

pela empresa Libbs através do referido certame com valores tão reduzidos podem ter a 

influência de diversos fatores, como por exemplo, a existência de material em 

proximidade de perda da validade e, que em razão disto, a empresa necessite vendê-lo 

com maior brevidade possível, até mesmo com preço inferior ao de mercado, sob pena 

de maior prejuízo”, destaca-se que vários fornecedores além da Libbs ofertaram seu 

menor lance em valor inferior ao adquirido por Farmanguinhos por dispensa de licitação 

em decorrência da PDP, conforme demonstra o quadro a seguir, contrariando o argumento 

apresentado. 

 

Quadro – Melhores ofertas do Pregão Eletrônico n.º 52/2017 (SRP) x valores pagos 

por Farmanguinhos 
Fornecedor Melhor oferta 

no Pregão n.º 

52/2017 (R$) 

Valor pago por 

Farmanguinhos 

(Dispensa n.º 5/2017) 

Item 1 – 48.904.900 unidades de Tacrolimo 1mg R$1,5699 

Libbs Farmacêutica Ltda (VENCEDORA) 0,39  

EMS S/A 0,70  

Villifarm Mercantil Ltda 0,71  

JMedical Comércio de Medicamentos Eireli EPP  0,71  

Anbioton Importadora Ltda 0,72  

Medcomerce Com Medicamentos e Prod Hospit 0,79  

Item 2 – 16.301.600 unidades de Tacrolimo 1mg (cota reservada 

ME/EPP) 

R$1,5699 

Maxima Distrib de Medicamentos Ltda EPP 

(VENCEDORA) 

0,7098  

JMedical Comércio de Medicamentos Eireli EPP  0,7100  

Oregon Mercantil Eireli ME 0,8200  

Item 3 – 1.812.350 unidades de Tacrolimo 5mg R$7,6700 

Libbs Farmacêutica Ltda (VENCEDORA) 1,9000  

Villifarm Mercantil Ltda 2,4600  

EMS S/A 1,9400  

JMedical Comércio de Medicamentos Eireli EPP 2,4700  

Medcomerce Com Medicamentos e Prod Hospit 2,7700  

Oregon Mercantil Eireli ME 3,8600  

Astellas Farma Brasil Import e Distrib de Medic 4,9900  

Item 4 – 604.100 unidades de Tacrolimo 5mg EPP (cota 

reservada ME/EPP) 

R$7,6700 

JMedical Comércio de Medicamentos Eireli EPP 

(VENCEDORA)  

2,6900  

Oregon Mercantil Eireli ME 2,7100  
Fonte: Ata de Realização do Pregão Eletrônico n.º 52/2017 (SRP), disponível em http://comprasnet.gov.br 

 

Acórdãos recentes do TCU sobre preços de medicamentos reforçam o entendimento de 

que as compras centralizadas devem se beneficiar do ganho de escala, de que aquisições 

realizadas diretamente dos fabricantes devem excluir a margem de lucro do distribuidor 
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e sobre a possibilidade de comparação de medicamentos com mesmo princípio ativo, de 

marcas diferentes: 

 

- Acórdão TCU n.º 351/2016 - Plenário: 

“Nessa linha, utilizando-se a fonte mencionada, foram adotados os seguintes 

parâmetros, visando obter uma estimativa confiável do sobrepreço e do 

superfaturamento: 

(...) 

c) não foram selecionados registros cujos quantitativos adquiridos fossem superiores aos 

do pregão em análise, de modo a evitar ganhos de escala; 

(...) 

f) havendo mais de um fabricante para o item na base de referência, o do item adquirido 

foi tomado como referência e, não havendo coincidência, o de outro fabricante, ou, 

ainda, do princípio ativo; 

g) no caso de fabricante e fornecedor coincidentes, os preços da base de referência foram 

majorados em 15%, considerando-se os termos do Acórdão 95/2007-TCU-Plenário.” 

 

- Acórdão TCU n.° 2.901/2016 – Plenário: 

“e) os registros tomados como parâmetro não poderão abarcar quantitativos de 

medicamentos superiores àqueles envolvidos no Pregão 10/2006 da Funasa, condição 

essa favorável aos responsáveis no que concerne ao cômputo do débito, haja vista que 

aquisições de pequena monta, tendentes a valores maiores, não se beneficiam do ganho 

de escala; 

(...) 

g) levando-se em conta que os distribuidores trabalham com margem média de lucro 

em torno de 15% sobre o preço de fábrica, conclusão extraída do voto condutor do 

Acórdão nº 95/2007-Plenário, os preços registrados no BPS praticados por 

fabricante/laboratório (e não por distribuidor) deverão ser acrescidos do referido 

percentual.” 

 

Concluindo, a análise realizada demonstra que o processo atual é frágil e carece de 

aprimoramento, com vista a preservar-se o Erário. 

 

 

 

  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 

Recomendação 1: Implementar, formalmente, uma rotina de reavaliação da adequação 

dos preços de aquisição dos medicamentos, antes de cada compra realizada por 

Farmanguinhos no âmbito das Parcerias para o Desenvolvimento Produtivo - PDPs, 

considerando todas as circunstâncias que envolvem a compra, tais como o ganho de escala 

decorrente da aquisição centralizada e o fato de a aquisição ser realizada diretamente do 

fabricante, sem participação de empresa distribuidora. 

 

Recomendação 2: Vincular as aquisições de medicamentos objetos de Parceiras para o 

Desenvolvimento Produtivo - PDPs realizadas por dispensa de licitação junto ao 

fabricante, parceiro privado, às etapas de transferência de tecnologia, de forma que a 

aquisição por dispensa não ocorra sem a correspondente etapa realizada e nem se perpetue 

nos casos de atrasos no cronograma da PDP. 

 

 

1.1.1.4 INFORMAÇÃO 
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Início de obra de adequação das instalações fabris de Farmanguinhos para 

produção de medicamentos de PDPs sem aprovação prévia formal do projeto pelo 

órgão estadual de vigilância sanitária. 

 

Fato 
 

Em maio de 2017, foi iniciada a obra para reforma de parte do Prédio 70 do Complexo 

Tecnológico de Medicamentos de Farmanguinhos - CTM/FAR, no valor contratado de 

R$23.732.320,06 (Contrato n.º 20/2017), com o objetivo de adequar as instalações fabris 

para produção de medicamentos oriundos das Parcerias para o Desenvolvimento 

Produtivo, tais como Atazanavir, Pramipexol e Tacrolimo. 

 

A previsão de conclusão da obra é julho de 2018, segundo informado pelo Diretor de 

Farmanguinhos, por meio do Memorando n.º 127/2018 – DIR/FAR, de 15 de maio de 

2018. Até março de 2018 foram desembolsados R$12.966.440,36, que representam mais 

de 50% do valor total do contrato. 

 

A referida obra foi iniciada, no entanto, sem aprovação prévia do projeto pela 

Superintendência Estadual de Vigilância Sanitária do Estado do Rio de Janeiro – 

SUVISA/RJ, em desacordo com o previsto no inciso III do artigo 52 da Lei n.º 

6.360/1976. Sobre o assunto, o Diretor de Farmanguinhos informou o seguinte: 

 

“Não houve uma oficialização da aprovação do projeto, mas, em última reunião 

realizada com a Arquitetura da SUVISA foi dada a orientação para prosseguimento da 

obra, pois os questionamentos não envolviam alteração no projeto, mas apenas 

esclarecimento. Em função da demora na resposta e implicações em não se executar o 

projeto, a administração resolveu seguir a orientação, que é comum nas indústrias 

farmacêuticas do Estado do Rio de Janeiro, em dar prosseguimento a execução da obra. 

Houve entendimento que o aceite final nos seria dado através da inspeção sanitária para 

liberação da área, a qual já ocorreu com sucesso para a primeira parte da obra, referente 

à área de produção do produto tacrolimo [...]. Aproveitamos para esclarecer que, a não 

execução da obra acarretaria no cancelamento de projetos de transferência tecnológica 

acordados junto ao Ministério da Saúde. Dada a gravidade dos cancelamentos, e o 

entendimento de que a aprovação do projeto e da obra acontecem no momento da 

inspeção e o esclarecimento da não exigência de não conformidades no projeto que 

pudessem impedir a aprovação da obra, foi decidido pela administração prosseguir.” 

 

Em relação à citada aprovação da área do Tacrolimo, por meio da Solicitação de Auditoria 

n.º 201800005/08, o gestor foi instado a apresentar a documentação pertinente. Mediante 

Memorando n.º 157/2018 – DIR/FAR, de 08 de junho de 2018, foram encaminhadas as 

ordens de serviço e de inspeção emitidas pela ANVISA para inspeção sanitária, em 

outubro de 2017, que não mencionam a aprovação da área. 

 

O projeto das plantas com as áreas destinadas à produção de medicamentos das PDPs foi 

protocolado na SUVISA/RJ em 10 de setembro de 2014, contudo o projeto sofreu 

alterações e foi apresentado novamente ao órgão estadual em 28 de julho de 2015. Em 19 

de janeiro de 2016, Farmanguinhos recebeu o primeiro relatório técnico do projeto, após 

sua alteração, contendo 108 itens de exigências. Ao longo de 2016, Farmanguinhos 

respondeu ao referido relatório técnico e apresentou esclarecimentos adicionais sobre 

questionamentos apresentados pela SUVISA por e-mail, segundo informado por meio do 

Memorando n.º 079/2018 – DIR/FAR, de 2 de abril de 2018. 
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Em 10 de julho de 2017, Farmanguinhos recebeu novo Parecer Técnico da SUVISA/RJ, 

já com a obra em andamento, com 70 itens de exigências. Em 14 de setembro de 2017, 

Farmanguinhos protocolou resposta em cumprimento às referidas exigências, mas não 

houve manifestação do órgão estadual de vigilância sanitária quanto ao atendimento das 

exigências até maio de 2018. 

 

Praticamente todas as 70 exigências da SUVISA/RJ foram no sentido de especificação 

mais detalhada do projeto, exceto pelas exigências 25 e 39 que requeriam alteração no 

projeto que, segundo o relatório encaminhado por Farmaguinhos à SUVISA em setembro 

de 2017, foram plenamente atendidas.  

 

A decisão pelo início da obra sem aprovação formal prévia do projeto pelo órgão estadual 

de vigilância sanitária, em que pese as razões apresentadas pelo gestor, além de 

descumprir a legislação pertinente, expõe ao risco de custos adicionais relacionados a 

alterações na execução da obra e não aprovação do local pela SUVISA, na inspeção que 

ocorrerá antes do início da operação. 

 

Esse risco não se materializou até o fechamento deste Relatório, dado que a obra se 

encontra em execução e os recursos desembolsados, até o momento, estão dentro do 

orçamento previsto. Ressalte-se que não foi analisada a contratação da obra em tela nem 

sua execução, mas tão somente a questão de licenciamento descrita. 

 

  

      
##/Fato## 

2 GESTÃO DO SUPRIMENTO DE BENS/SERVIÇOS         

2.1 CONTRATOS DE OBRAS, COMPRAS E SERVIÇOS         

2.1.1 PAGAMENTOS CONTRATUAIS                         

2.1.1.1 CONSTATAÇÃO 
 

Definição de salários sem respaldo nos pisos dos Acordos Coletivos de Trabalho e 

em pesquisa de mercado que suporte os valores pagos a título de remuneração no 

Contrato n.º 02/2012 - Bio-Manguinhos e pagamento de despesas com gratificação 

de função a 101 empregados terceirizados, sem previsão na contratação. 

 

Fato 
 

O trabalho de auditoria realizado pela CGU sobre a gestão financeira dos contratos de 

natureza continuada teve seu resultado consignado no Relatório n.º 201702140. 

 

No referido trabalho, verificou-se que o Contrato n.º 02/2012 – Bio-Manguinhos possui 

uma espécie de plano de cargos e salários específico e elaborado pela própria Unidade, 

contendo cerca de 170 cargos, com designações genéricas, tabulados por perfil e 

classificados como “profissional básico”, “profissional especialista”, “apoio técnico 

administrativo” e “auxiliar”, cada qual com diversos níveis. O Projeto Básico da 

contratação descreve as diversas atividades realizadas por cada um dos mais de 170 perfis 

previstos, que enquadram os mais de 1.300 empregados terceirizados por intermédio 

deste Contrato. Cabe mencionar que existem cargos com previsão de contratação de 

apenas um profissional. 

 

Em que pese a relação de cargos específica da contratação, Bio-Manguinhos informou 

que utiliza como parâmetro a Convenção Coletiva das categorias representadas pelo 

Sindicato dos Empregados da Indústria de Produtos Farmacêuticos do Estado do Rio de 

http://www.portaldatransparencia.gov.br/


 

    Dinheiro público é da sua conta                                                         

www.portaldatransparencia.gov.br 
76 

Janeiro, dada a natureza das atividades realizadas pelos contratados. A análise dos salários 

base de cada perfil do Contrato n.º 02/2012 – Bio-Manguinhos demonstrou a ocorrência 

de valores superiores aos pisos das categorias previstas na Convenção Coletiva de 

Trabalho referente ao período auditado. 

 

Neste sentido, importa ressaltar Enunciado do Tribunal de Contas da União, que procura 

retratar o entendimento contido na deliberação da qual foi extraído: “Não é aceitável a 

indicação de valores mínimos de salários que não aqueles fixados nas convenções 

coletivas dos trabalhadores, sem a devida fundamentação.”  No caso, trata-se do 

Acórdão n.º 3.006/2010 - Plenário, no qual o Tribunal se posicionou a respeito dos 

salários pagos a empregados terceirizados, conforme segue: 

 

“9.3. alertar o Núcleo Estadual do Ministério da Saúde no Rio de Janeiro - NERJ/MS 

quanto às demais impropriedades detectadas na condução do Pregão Eletrônico nº 

76/2006, em relação às seguintes questões: 9.3.1. previsão de pagamento de salários 

superiores aos fixados pela Convenção Coletiva de Trabalho da Categoria, sem a 

formalização, no processo licitatório, da devida fundamentação, em descumprimento ao 

art. 40, inciso X, da Lei nº 8.666/93, e entendimento deste Tribunal firmado pelo Acórdão 

TCU nº 1.122/2008.” 

No Contrato n.º 02/2012 – Bio-Manguinhos, a amplitude salarial é extensa. Na ocasião 

de sua formalização, os salários variavam de R$ 760,00 a R$ 15.223,74. Em 2017, 

variaram entre R$ 3.963,65 e R$ 19.012,54. Relaciona-se, no Quadro a seguir, exemplos 

de alguns cargos e respectivos salários base previstos no Plano de Cargos e Salário da 

contratação. 

 

Quadro - exemplos de cargos e salários em 2011-2012. 

 
Perfil do Serviço Salário Base em 2011-2012 

Profissional Especialista IV E R$ 11.391,91 

Profissional Especialista V E R$ 11.961,51 

Profissional Especialista II M R$ 11.272,15 

Profissional Especialista III M R$ 11.835,75 

Profissional Especialista IV M R$ 12.427,80 

Profissional Especialista V M R$ 13.048,92 

Profissional Básico O II D R$ 11.360,19 

Profissional Básico O III D R$ 11.928,20 

Profissional Especialista I D R$ 12.524,61 

Profissional Especialista II D R$ 13.150,84 

Profissional Especialista III D R$ 13.808,38 

Profissional Especialista IV D R$ 14.498,80 

Profissional Especialista V D R$ 15.223,74 

 Fonte: Planilha de Custos do Contrato n.º 02/2012 – Bio-Manguinhos 

 

O item 5.6 do Projeto Básico do Pregão Presencial nº 293/2011 que deu origem à 

contratação em tela, estabeleceu que, como não foram encontrados “pisos” para os perfis 

de mão de obra, os potenciais licitantes deveriam observar, nas suas respectivas planilhas 

de custos e formação de preços, os valores dos salários de referência levantados no 

mercado, segundo a qualificação técnica e experiência de cada perfil previstos na Tabela 

– Quantitativo dos Perfis.  

Em resposta à Solicitação de Auditoria n.º 201701051/11, , por meio do Memorando n.º 

297/DIBIO/17, de 12 de junho de 2017, a Unidade apresentou “Pesquisa de mercado 

realizada previamente à realização do Pregão º 293/2011”, que consistia em propostas 

de valores globais apresentadas por três empresas, entre as quais a contratada. Na referida 
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documentação não há discriminação dos quantitativos e custos unitários que compõem os 

valores globais propostos. 

Considerando que os cargos do Plano de Cargos do Contrato n.º 02/2012 têm designação 

genérica e não identificam a especialidade laboral contratada, não é possível obter 

comparação com outros valores pagos pela administração pública para os respectivos 

postos de trabalho, cabendo ao gestor, portanto, demonstrar a adequabilidade dos salários 

pagos, de modo a certificar que o princípio da economicidade foi observado. 

Instado, novamente, por meio da Solicitação de Auditoria n.º 201702140/17, a demonstrar 

os valores salariais obtidos na pesquisa de mercado a que se refere o Projeto Básico da 

contratação, o gestor se manifestou, por meio do Memorando n.º 078/DIBIO/18, de 20 de 

março de 2018, em que informa que os salários pagos tiveram respaldo em estudo de 

remuneração realizado pela empresa de consultoria contratada para essa finalidade por 

Bio-Manguinhos. 

O documento “Relatório Sintético dos Cargos Pesquisados – Total em Dinheiro” 

elaborado pela empresa contratada por Bio-Manguinhos e apresentado em anexo ao 

Memorando n.º 078/DIBIO/18, apresenta mínimos, máximos, medianas e médias dos 

valores pagos, em base de junho de 2011, para cargos cujos títulos estão de acordo com 

a tipologia usual do mercado de trabalho, tais como analista industrial, laboratorista, 

biotecnologista, analista de sistema (TI), etc. As medianas para os cargos pesquisados 

apresentam valores de, no máximo, R$ 9.489,23 (médico – pesquisa clínica), seguidos de 

R$ 6.987,12 (Secretária Executiva) e R$ 6.558,43 (Analista de Sistemas – Soluções 

Gestão).  

Ressalte-se que os relatórios analíticos elaborados pela empresa demonstram que tais 

valores incluem rubricas como “participação nos lucros” e “bônus”, utilizadas na 

iniciativa privada, critérios não aplicáveis ao caso de Bio-Manguinhos. 

Além dos relatórios sintético e analítico elaborados pela empresa contratada por Bio-

Manguinhos, foi também apresentado documento denominado “Pesquisa de Mercado”, 

elaborado por Bio-Manguinhos, correlacionando os cargos apresentados no Estudo de 

Remuneração supracitado com os perfis de serviço do Plano de Cargos específico do 

Contrato n.º 02/2012, sem detalhar os critérios utilizados para os respectivos 

enquadramentos. Esse documento, embora cite o Estudo de Remuneração efetuado pela 

empresa contratada, considera valores de salário superiores aos apresentados no referido 

estudo, tais como os valores para “Analista de Sistemas TI” demonstrados no Quadro a 

seguir. 

Quadro - Comparativo de valores salariais- Analista de Sistemas TI (base: jun/2011) 

Cargo Mediana Estudo Contratado Pesquisa de Mercado elaborada por 

Bio-Manguinhos 

Analista de Sistemas TI R$ 5.524,50 R$ 10.356,28 a R$12.427,80 

Fonte: Documentação anexa ao Memorando n.º 078/DIBIO/18 

As comparações realizadas, no entanto, são meras aproximações, na medida em que a 

opção de Bio-Manguinhos por contratar serviços com base em um Plano de Cargos 

específico ao invés de prever cargos tabulados em cadastros públicos, como a 

Classificação Brasileira de Ocupações – CBO mantida pelo Ministério do Trabalho e 

Emprego, prejudica a realização de pesquisas de mercado, a fim de verificar a observância 

do princípio da economicidade.  

Além da ausência de comprovação da adequação dos salários pagos no âmbito do contrato 

ora avaliado, identificou-se, ainda, no comparativo entre as Planilhas de Custos da 
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cobrança e as folhas de pagamento do período de dezembro de 2016 a março de 2017, a 

realização de despesa com “Gratificação de Função”, inserida na rubrica “Salários”, sem 

previsão contratual. Houve pagamento desta gratificação a 101 dos 1.300 funcionários, 

com valores variados, sendo superiores a R$ 1.000,00 mensais para 42 deles. 

 

Em relação ao pagamento de gratificação de função a 101 empregados da Contratada, os 

esclarecimentos também foram apresentados por meio do Memorando n.º 078/DIBIO/18: 

“Esclarecemos que os pagamentos foram efetuados, em virtude do exercício das 

atividades de assessoria e supervisão técnica pelos referidos profissionais.” 

 

Não havia previsão para pagamento desta gratificação no Projeto Básico e na Planilha de 

Custos do Contrato n.º 02/2012 – Bio-Manguinhos. Houve, portanto, despesa indevida 

no valor de R$ 973.205,41 no exercício de 2016 e de R$ 267.214,38 no primeiro trimestre 

de 2017, já considerando o impacto do custo indevido sobre despesas administrativas e 

lucro (Módulo 5).  

 

Considerando a vigência contratual de fevereiro de 2012 a janeiro de 2018, faz-se 

necessário o levantamento dos valores pagos a título de gratificação de função no período 

total. 

   
##/Fato## 

Causa 
 

O Diretor de Bio-Manguinhos, a quem incumbe planejar, dirigir, coordenar e orientar a 

execução das atividades da unidade e exercer outras atribuições que lhes forem cometidas 

em suas áreas de competência, conforme Decreto n.º 8932/2016,  permitiu a contratação 

e as sucessivas prorrogações do Contrato n.º 02/2012 com base em Plano de Cargos e 

Salários específico, sem possibilidade de comparativo de valores com cargos usuais no 

mercado de trabalho, bem como autorizou, na condição de ordenador de despesa, 

conforme delegação de competência por meio da Portaria n.º 201/2017, o pagamento de 

gratificações de função aos empregados terceirizados sem previsão contratual.   

 

 

   
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Por meio da Solicitação de Auditoria n. 201702140/22, o fato foi apresentado ao gestor 

para apresentação de esclarecimentos adicionais. O Diretor de Bio-Manguinhos 

apresentou novos esclarecimentos por intermédio do Memorando n.º 131/2018/DIBIO, 

de 28 de maio de 2018: 

“[...] pontuamos as questões centrais levantadas no documento em referência, no intuito 

de apresentar, para cada uma delas, as peculiaridades enfrentadas na gestão da 

prestação de serviços envolvendo pessoal, diante do contexto suis generis em que se 

insere Bio-Manguinhos comparado aos demais órgãos públicos, aqui onde são 

executadas de forma simultânea e conjugada, rotinas fabris, técnicas, administrativas e 

científicas inerentes ao nosso escopo social de prover o acesso da população brasileira 

a insumos e serviços estratégicos de saúde. 

 

Em razão disso, processos licitatórios de contratação como o ora analisado, para a sua 

plena eficácia, exigem o empenho de nossos analistas em compatibilizar soluções 

eminentemente técnicas aos princípios legais cabíveis ao serviço público, tendo sempre 

esses princípios como o norte do processo, de modo que a realidade deparada pela 

instituição no cumprimento de sua finalidade esteja igualmente em consonância com os 

demais regramentos afetos às nossas atividades, a exemplo das normas regulatórias de 

http://www.portaldatransparencia.gov.br/


 

    Dinheiro público é da sua conta                                                         

www.portaldatransparencia.gov.br 
79 

vigilância sanitária e da qualidade, exigidas por órgãos nacionais (ex.: Anvisa, 

Ministério da Saúde, Visa/RJ, etc.) e organismos internacionais de validação (ex.: OMS, 

OPAS, etc.).  

 

Esses eventos nos empurram a um desafio de melhoramento constante, o que por sua vez 

não afasta de todo os apontamentos verificados na Solicitação, sobre os quais nos 

manifestamos: 

 

“ (...) Bio-Manguinhos informou que utiliza como parâmetro a Convenção Coletiva 

das categorias representadas pelo Sindicato dos Empregados da Indústria de Produtos 

Farmacêuticos do Estado do Rio de Janeiro, dada a natureza das atividades realizadas 

pelos contratados. A análise dos salários base de cada perfil do Contrato nº 02/2012 – 

Bio-Manguinhos demonstrou a ocorrência de valores superiores aos pisos das 

categorias previstas na Convenção Coletiva de Trabalho apresentada. ” (grifo nosso) 

 

De acordo com a própria jurisprudência do TCU trazida à baila na Solicitação de 

Auditoria, Acórdão 3.006/2010 – Plenário, pode-se extrair que eventual previsão de 

pagamento de salários superiores aos fixados pela Convenção Coletiva de Trabalho da 

Categoria, depende da devida formalização. Nessa esteira, Bio-Manguinhos 

fundamentou desde o início do processo licitatório de contratação, a apresentação dos 

valores base registrados, consolidando os critérios estipulados no Projeto Básico por 

meio de pesquisa de preços válida, capaz de atender nossa realidade, tudo isso em 

cumprimento ao art. 40, inc. X da Lei nº 8.666/93.  

 

No atendimento desse escopo, salientamos ainda que Bio-Manguinhos não possuiu, como 

não possui, qualquer Plano de Cargos e Salários. A descrição e listagem dos postos de 

trabalho no âmbito do Contrato nº 02/2012 e a previsão dos valores a esses postos 

atribuídos, se deram unicamente em função das necessidades concretas deste Instituto a 

serem rotineiramente desempenhadas para o cumprimento integral de suas finalidades, 

conforme art. 2º do seu Regimento Interno. 

 

Tanto que, a otimização dos postos e os valores obtidos prezaram sempre pela maior 

vantajosidade possível da contratação, esta efetuada sob critérios objetivos de 

economicidade que promoveram a competitividade esperada nas etapas de apresentação 

de propostas e lances, para ao final contratar com a empresa detentora da oferta do 

menor preço. 

 

“No Contrato nº 02/2012 – Bio-Manguinhos, a amplitude salarial é extensa.” 

  

Como inicialmente exposto, as atribuições dos cargos exercidos nesta Unidade envolvem 

setores de produção, qualidade e desenvolvimento tecnológico. Por conta dessa 

contingência plural, lidamos com prestadores de serviços cuja formação vai desde o nível 

médio com formação geral ou técnica (auxiliares e apoio técnico), até titulares de pós-

doutorados, motivo pelo qual a amplitude salarial torna-se plenamente justificável.  

 

“ (...) a Unidade apresentou ‘Pesquisa de mercado realizada previamente à realização 

do Pregão 293/2011’, que consistia em propostas de valores globais apresentadas por 

três empresas, entre as quais a contratada. Na referida documentação não há 

discriminação dos quantitativos e custos unitários que compõem os valores globais 

propostos. ” (grifo nosso) 

 

Ainda que composta de valores globais, a pesquisa obtida serviu de instrumento 

balizador para os valores oferecidos no certame licitatório, identificando o valor 
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adequado de mercado para uma pretensão contratual. Assim, a pesquisa foi apenas uma 

das ferramentas balizadoras dessa média, pois também utilizamos o estudo elaborado 

por consultoria especializada, com foco no desenvolvimento de estratégias de RH para 

diferentes segmentos. 

 

“Considerando que os cargos do Plano de Cargos do Contrato nº 02/2012 têm 

designação genérica e não identificam a especialidade laboral contratada, não é 

possível obter comparação com outros valores pagos pela administração pública para 

os respectivos postos de trabalho, cabendo ao gestor, portanto, demonstrar a 

adequabilidade dos salários pagos, de modo a certificar que o princípio da 

economicidade foi observado. ” 

 

A designação tomada por referência não teve o condão de ser genérica. Ela procurou 

adotar critérios definidos de acordo com determinadas faixas de formação curricular 

disponíveis no mercado, na medida em que essas formações curriculares pudessem ser 

equiparadas às atribuições dos cargos necessários a esta Unidade. Desde a origem do 

processo administrativo que culminou com a contratação da prestação do serviço, 

demonstramos relevante preocupação quanto à adequação da faixa salarial frente às 

práticas mercadológicas, garantindo a observância da economicidade.  Toda essa 

cautela foi fundada na realidade fática desta Unidade, como já esposado, por força da 

peculiaridade das funções aqui desempenhadas e da qualificação indispensável para o 

seu correto exercício. As atividades tecnológicas de Bio-Manguinhos possuem contornos 

técnicos consideráveis e qualquer prestação de serviço por meio dos postos de trabalho 

disponibilizados que não atenda a requisitos de natureza específica, podem comprometer 

os processos de fabricação, pesquisa e administração como um todo.  

 

“Ressalte-se que os relatórios analíticos elaborados pela empresa demonstram que tais 

valores incluem rubricas como ‘participação nos lucros’ e ‘bônus’, utilizadas na 

iniciativa privada. Além dos relatórios sintético e analíticos elaborados pela empresa 

contratada por Bio-Manguinhos, foi também apresentado documento denominado 

‘Pesquisa de Mercado’ elaborado por Bio-Manguinhos, correlacionando os cargos 

apresentados no Estudo de Remuneração supracitado com os perfis de serviço do Plano 

de Cargos específico do Contrato nº 02/2012, sem detalhar os critérios para os 

respectivos enquadramentos. Esse documento, embora cite o Estudo de Remuneração 

efetuado pela empresa contratada, considera valores de salário superiores aos 

apresentados no referido estudo, tais como os valores para ‘Analista de Sistemas TI’ 

demonstrados no Quadro a seguir. ” (grifo nosso) 

 

Não cabe a comparação apontada no Quadro de Valores Salariais para o cargo de 

Analista de Sistemas TI, por se tratarem de valores com composições de custos distintas.  

 

No primeiro quadro registrado sob a mediana do estudo contratado (consultoria 

especializada mencionada anteriormente), o salário para o cargo foi estimado em R$ 

5.524,50, enquanto que na pesquisa de mercado elaborada por Bio-Manguinhos, 

estimou-se o preço final para a contratação de profissionais variando entre R$ 10.356,28 

a R$12.427,80. Entretanto, esses números não devem ser entendidos isoladamente como 

o valor nominal do salário para o cargo. Primeiramente, porque no quadro de valores 

salarias elaborado por Bio-Manguinhos, não há o cargo de Analista de Sistemas TI 

percebendo essa variação, mas sim o enquadramento de Profissional Básico, de acordo 

com o seu nível. Em segundo lugar, nesse valor majorado estão inclusos todos os 

encargos e obrigações acessórias ao posto de trabalho, bem como os custos 

administrativos da empresa contratada, o que comumente aproxima o custo de um 

empregado ao equivalente ao dobro do seu salário. 
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No tocante às rubricas de “participação nos lucros” e “bônus” constantes no relatório 

analítico, trata-se de mero valor pago por força de Convenção Coletiva de Trabalho do 

sindicato predominante que, se somados, não ultrapassam o custo de R$ 5,00/mês por 

colaborador, não adentrando em nenhum momento no mérito do pagamento de 

participação conforme prevista na cláusula décima-terceira do acordo da categoria, o 

que não ocorre. Trata-se ainda de um valor fixo, completamente dissociado do orçamento 

da instituição contratante. 

 

“ (...) a opção de Bio-Manguinhos por contratar serviços com base em um Plano de 

Cargos específico ao invés de prever cargos tabulados em cadastros públicos, como a 

Classificação Brasileira de Ocupações – CBO mantida pelo Ministério do Trabalho e 

Emprego, prejudica a realização de pesquisas de mercado, a fim de verificar a 

observância ao princípio da economicidade. ” 

Como discorrido anteriormente, Bio-Manguinhos possui certa especificidade de cargos 

atrelados às atribuições indispensáveis da indústria farmacêutica. Diante disso, o 

estabelecimento de correlações com outros postos contratados pelo serviço público de 

diversas esferas governamentais, diretas ou indiretas, torna-se extremamente dificultoso. 

O próprio cadastro citado na Solicitação de Auditoria a título de exemplo (CBO), não é 

de grande utilidade na parametrização das necessidades prementes de Bio-Manguinhos.  

Por esse motivo, a tentativa de uma contratação eficiente e economicamente aceitável, 

perpassou indispensavelmente pela busca de uma solução de mercado, por meio de 

pesquisas tangíveis e verossímeis que pudessem ser equiparadas à nossa realidade. Essa 

busca foi justamente o que incitou a elaboração de pesquisa com o auxílio de consultoria 

especializada. 

 

“ (...) identificou-se, ainda, no comparativo entre as Planilhas de Custos da cobrança 

e as folhas de pagamento do período de dezembro de 2016 a março de 2017, a realização 

de despesa com ‘Gratificação de Função’, inserida na rubrica ‘Salários’, sem previsão 

contratual. ” 

Conforme apontado no relatório analítico da folha de pagamento do período, ocorreu o 

pagamento de valores percebidos a título de gratificação de função, por 101 

colaboradores (número inferior a 10% do contingente desta instituição). Essa percepção 

foi aplicada a profissionais específicos que reconhecidamente assessoram e 

supervisionam tecnicamente suas respectivas áreas de atuação, justamente em virtude da 

natureza dessas atividades exercidas. Todavia, apesar de o dispêndio não estar 

discriminado em rubrica própria, o mesmo cumpriu com sua exata finalidade trabalhista, 

evitando a prática irregular naquela seara. Os recursos utilizados encontravam-se 

previstos no orçamento da contratação. Esse é um procedimento para o qual buscamos 

alternativas que contemplem a contratação de serviços com postos de trabalho prevendo 

a atuação de supervisão técnica, visto que a maioria dos nossos processos e rotinas 

requerem pessoa responsável pela supervisão e assessoramento dos resultados e metas 

de execução.” 

 

Em resposta ao Relatório Preliminar n.º 201702140, o Diretor de Bio-Manguinhos 

apresentou o Memorando n.º 181/DIBIO/18, de 3 de julho de 2018: 

“Tendo em vista o Relatório Preliminar nº 201702140 da CGU, segue anexo, a Tabela 

Consolidada com as manifestações de Bio-Mabguinhos, no que tange às constatações 

pertinentes a essa Unidade.” 

 

Tabela Consolidada: 
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“Com relação à documentação apresentada para demonstrar a adequação dos salários 

pagos aos valores de mercado, inicialmente esclarecemos que o Estudo de Remuneração 

intitulado “Relatório Sintético dos Cargos Pesquisados – Total em Dinheiro” realizado 

pela Bozza Consultores Associados foi equivocadamente encaminhado à CGU, quando 

da resposta à SA CGU nº 201702140-17, uma vez que não era o Estudo utilizado como 

base para a construção das tabelas salariais da licitação.  

O estudo contratado envolvia uma metodologia de cálculo que considerava Salário 

Nominal e Adicionais Fixos (que compunham o salário base) e valores variáveis (ex., 

bônus) que somados aos valores anteriores compunham o que a consultoria denominou 

de “Total em Dinheiro”. As rubricas “participação nos lucros” e “bônus”, que 

compunham os salários de referência apresentadas no “Relatório Sintético dos Cargos 

Pesquisados – Total em Dinheiro” (que foi enviado equivocadamente), não foram 

consideradas no Estudo final, tampouco na confecção das planilhas de custos integrantes 

do edital da licitação que precedeu a celebração do Contrato nº 02/2012. O relatório 

utilizado como base para a construção das tabelas foi o 

“Relatorio_Sintetico_Mercado_Selecionado_Salário_Base”, em anexo a este 

documento (Anexo 1).  

 

É oportuno ainda salientar que Bio-Manguinhos não instituiu um Plano de Cargos e 

Salários para o Contrato nº 02/2012. Nesse sentido, ainda que em apertada síntese, 

expomos abaixo a metodologia utilizada. 

 

• Tendo em vista a multiplicidade de funções a serem executadas no âmbito de Bio-

Manguinhos, notadamente decorrente da sua missão finalística (contribuir para 

a melhoria dos padrões de saúde pública brasileira, por meio de inovação, 

desenvolvimento tecnológico, produção de imunobiológicos e prestação de 

serviços para atender prioritariamente às demandas de saúde do país), 

especialmente o seu ramo de atuação na área biológica e, após realizar o cotejo 

com a Convenção Trabalhista, constatou-se a inexistência de pisos salariais 

pertinentes. 

• Partindo-se do entendimento do Tribunal de Contas da União (TCU) acerca da 

admissibilidade de fixação de salário de referência (Acórdão 189/2011-

Plenário), Bio-Manguinhos contratou empresa de consultoria, no caso a Bozza 

Consultores Associados, para aferição dos mesmos, considerando a similaridade 

com outras empresas das áreas farmacêutica e biológica. 

• Foram incluídos na pesquisa 60 (sessenta) cargos de mercado, conforme 

“Relatório Sintético dos Cargos Pesquisados – Salário Base”. Este relatório é 

datado de junho de 2011. Para alguns cargos mais típicos de mercado, como 

Assistente Administrativo, por exemplo, foram encontrados este cargo em 7 (sete) 

empresas, entre 7 (sete) participantes da pesquisa. Cargos mais específicos ao 

ramo de atuação de Bio-Manguinhos, como por exemplo, o Biotecnologista, 

foram encontrados em apenas 2 (duas) empresas. Esta variação era esperada em 

função da especificidade das atividades realizadas por Bio-Manguinhos. Para 

alguns cargos não foram encontradas referências na pesquisa.  

• Observa-se, conforme apresentação em anexo (Anexo 2), na versão final do 

Estudo de Remuneração, apresentado em julho de 2011, foi incorporada uma 

empresa (totalizando 8 empresas) e alguns cargos que não obtiveram valores de 

referência, mesmo com esta inclusão. 

• A partir do resultado de tal consultoria, para fins de construção das tabelas 

salariais, os cargos (com referência de mercado) foram agrupados por 

similaridade de salário, utilizando como base a mediana para este agrupamento 

(Grupo 1). 
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• Após o agrupamento, foi calculada a média das medianas dos cargos da pesquisa 

agrupados neste primeiro grupo. 

 

Tabelas Nível Superior 

 

• A partir desta média das medianas, foi construída uma primeira tabela salarial 

de referência para Nível Superior (Tabela 1). A partir deste valor de referência 

(média das medianas agrupadas), Bio-Manguinhos considerou 3 (três) classes 

compostas cada uma de 5 (cinco) padrões. Há variações de 5% entre os padrões, 

em virtude do perfil e experiência profissional. Para verificação de coerência da 

tabela construída com os valores de mercado, era verificado se os valores 

mínimos e máximos desta tabela estavam alinhados com os valores máximo e 

mínimo identificados no âmbito da pesquisa salarial. Por fim, aplicou-se uma 

terceira variação em 3 (três) faixas em função do grau de formação dos 

profissionais. Esta variação tinha como objetivo atender a necessidades de 

incorporação de profissionais com alto grau de especialização (ex., doutorado 

em áreas específicas) para realização de atividades. 

• Após a construção da primeira tabela salarial de Nível Superior, fez-se um novo 

agrupamento de cargos por similaridade de salário, considerando como base a 

mediana para este agrupamento (Grupo 2) e o mesmo procedimento foi feito para 

cálculo da média das medianas dos cargos agrupados. No entanto, ao se chegar 

em um valor de mediana, ao invés de se construir uma nova tabela salarial, 

buscou-se um valor de referência próximo na tabela já construída (Tabela 1). 

Aplicou-se a variação das classes e padrões, em virtude do perfil e experiência 

profissional e novamente, avaliou-se a coerência dos valores máximo e mínimo 

desta nova tabela (Tabela 2) com os valores máximos e mínimos obtidos na 

pesquisa de mercado. E, por fim, aplicou-se uma variação por faixas, para 

permitir a incorporação de profissionais especializados com alto nível de 

formação, se fosse necessário. Vale ressaltar que para fins de avaliação de 

coerência entre as tabelas construídas com os valores de mercado (mínimo e 

máximo), não foram consideradas as variações por faixas, uma vez que as 

mesmas atenderiam a necessidades específicas de Bio-Manguinhos, não 

contemplando a regra geral no âmbito da licitação. 

• Este procedimento foi repetido, para a construção das tabelas de nível superior, 

até que todos os cargos da pesquisa estivessem contemplados em um dos grupos. 

Foram construídas 5 (cinco) tabelas de nível superior. 

 

Tabelas Nível Médio 

 

• No caso da construção das tabelas do nível médio foi realizado o mesmo 

procedimento. No entanto, após realizar dois agrupamentos, observou-se ser 

possível construir uma única tabela de referência para abarcar todos os cargos. 

Desta forma definiu-se uma única tabela de cargos e salários para o nível médio.     

 

• O procedimento realizado para fins de construção das tabelas salariais, a partir 

dos valores de mediana de referências salariais de mercado, é uma referência 

utilizada de mercado, não sendo uma metodologia desenvolvida por Bio-

Manguinhos. Cabe dizer também que o agrupamento de cargos teve como único 

objetivo reduzir o número de tabelas salariais a serem gerenciadas no âmbito da 

Administração Pública, considerando o número de postos de trabalho no âmbito 

do contrato analisado. Permitiu-se, desta forma, que a Administração 

trabalhasse com 6 (seis) tabelas salariais e não 60 (sessenta) tabelas salariais, 

caso fosse elaborada uma tabela para cada cargo separadamente. 
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• Existem, no entanto, duas exceções, a saber: i) funções para as quais a Bozza 

Consultores Associados não obteve resultado na pesquisa de mercado e ii) 

funções cuja pesquisa de mercado não foi solicitada à referida empresa. 

 

 

Funções sem resultado na pesquisa de mercado 

 

• Para fins de ilustrar a primeira situação de exceção, observa-se no 

“Relatorio_Sintetico_Mercado_Selecionado_Salário_Base” que para alguns 

cargos não foram identificados valores de referência no mercado, como por 

exemplo, o Analista de Patentes/Propriedade Intelectual. Neste caso, utilizou-se 

como base os valores praticados por Bio-Manguinhos no contrato vigente a 

época (R$ 5.118,00, neste caso) e enquadrou-se este cargo em uma das 6 (seis) 

tabelas construídas, por similaridade de valor. 

 

• Generalizando, para tais situações o parâmetro adotado para a definição dos 

salários de referência e o enquadramento nas tabelas construídas foi o contrato 

de terceirização à época vigente, haja vista que os salários praticados 

decorreram de pesquisa de mercado anterior e que foram objeto de atualização 

apenas pelos reajustes verificados nos Acordos Coletivos. 

 

Funções cuja pesquisa não foi solicitada 

 

• A segunda situação de exceção trata de casos de funções muito especializadas, 

relacionadas ao apoio às atividades fins de Bio-Manguinhos. Foi prevista em uma 

das tabelas salariais construídas de nível superior, cargos de especialista e 

consultor com valores que permitissem o enquadramento de profissionais com 

alto nível de formação, qualificação e experiência. O cargo de analista de TI é 

uma destas exceções, que será explicada mais detalhadamente a seguir e 

permitirá um melhor entendimento da regra de exceção aplicada.    

 

• Importante elucidar que todos os procedimentos descritos foram adotados com o 

único propósito de tornar o gerenciamento do contrato mais eficiente, uma vez 

que abarcava acima de 1.000 prestadores de serviço e diversas funções. Desta 

forma, Bio-Manguinhos adotou o emprego desta metodologia, a qual é passível 

de conferência, consoante evidenciado no arquivo “Pesquisa Salarial Com DE 

PARA” (Anexo 2).   

 

No intuito de propiciar melhor compreensão acerca da aludida metodologia, 

encaminhamos em anexo a apresentação com o detalhamento do procedimento 

realizado. Nesta apresentação também consta a apresentação da segunda situação de 

exceção apresentada, de funções muito especializadas e como ocorreu o seu 

enquadramento na Tabela, que incluiu o caso do analista de TI. 

 

Analista de TI 

 

Relativamente ao analista de TI, cabe dizer que a explicação dada por Bio-Manguinhos 

para a aparente divergência de valor encontrada pela equipe da CGU foi equivocada, 

pois a Administração interpretou na ocasião da resposta que estavam sendo comparados 

salário nominal com custo final do posto de serviço do Analista de Sistemas (TI). Em 

realidade, na pesquisa de mercado foram considerados 8 cargos de mercado de TI: 

Analista de Sistemas – Soluções de Gestão, Analista de Sistemas (TI), Técnico Sistemas 
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(TI), Analista Suporte (TI), Técnico Suporte (TI), Analista Segurança de Informação (TI), 

Analista de Dados (TI) e Administrador. Observa-se que não foi realizada a pesquisa 

relativa ao cargo Analista de TI, uma vez que este não é um cargo típico de mercado, em 

geral, os cargos de mercado na área de TI são especializados, tal como foi pedido na 

pesquisa. Desta forma, não se obteve, por meio da pesquisa de mercado, nenhum valor 

de referência para este cargo de analista de TI. 

 

O exemplo citado no relatório da CGU é referente à mediana encontrada na pesquisa de 

mercado para o cargo Analista de Sistemas (TI). O valor de mediana apresentado é de 

R$ 5.524,50, uma vez que a CGU considerou o “Relatório Sintético dos Cargos 

Pesquisados – Total em Dinheiro” (o primeiro enviado equivocadamente). Considerando 

o “Relatório Sintético dos Cargos Pesquisados – Salário Base” o valor de mediana para 

este cargo é de R$ 4.953,00. Conforme apresentação em anexo, o cargo Analista de 

Sistemas foi agrupado junto com outros para formar uma das tabelas salariais da 

licitação (a segunda Tabela, no exemplo ilustrado na apresentação). A Tabela utilizada 

como referência, portanto, para contratações do cargo Analista de Sistemas está 

ilustrada na apresentação e os valores variam entre R$ 3.211,15 e R$ 6.357,86, 

evidenciando coerência com os valores mínimos e máximo (R$4.863,00 e R$ 5.672,00, 

respectivamente) identificados na pesquisa de mercado para este cargo.   

 

O caso do Analista de TI encontra-se, portanto, entre as exceções apontadas neste 

relatório. Em função do projeto do Novo Centro de Processamento Final, em Santa 

Cruz/RJ, empreendimento previsto no Plano Plurianual (PPA) do Governo Federal, 

desde 2012, e que compõe a carteira de projetos de Bio-Manguinhos. Já havia no 

momento da licitação, a expectativa de planejar e implantar no âmbito deste projeto um 

novo Sistema de Gestão Integrado (SIG ou ERP – Entrerprise Resource Planning) em 

função do grau de automação da nova planta em Santa Cruz, da necessidade de 

integração da planta industrial com a camada de negócio deste tipo de sistemas e do 

funcionamento multicampi (Manguinhos, Santa Cruz e Ceará). Desta forma, previu-se 

na licitação este cargo, de Analista de TI, com vistas à contratação de profissional 

especializado para este fim, no momento oportuno. Tal fato fica evidenciado uma vez que 

não foi contratado no início do contrato analisado nenhum profissional neste cargo. 

Apenas no final de 2013, no âmbito do projeto Novo Centro de Processamento Final, foi 

alocado profissional específico neste cargo, com a finalidade específica de conduzir esta 

iniciativa de planejamento e implantação de um novo Sistema Integrado de Gestão para 

Bio-Manguinhos, de maneira a suportar o crescimento multicampi.   

 

Desta forma, o caso do analista de TI enquadra-se dentro da segunda exceção 

apresentada na metodologia descrita. Para contemplar os casos de especialistas e do 

Analista de TI, foi prevista uma ampliação de valores em uma das tabelas de nível 

superior. Nesta tabela, além das 3 classes padrão de todas as tabelas, foi previsto um 4º 

nível para Especialistas com vistas a alocar prestadores de serviço com maior tempo de 

experiência e renomada qualificação em diversas especialidades, com remuneração 

acima da média de mercado, principalmente considerando as demandas da indústria 

farmacêutica. Incluiu-se neste grupo o caso do Analista de TI. 

 

Ante o acima exposto, reiteremos que Bio-Manguinhos não possui Plano de Cargos e 

Salários e que, face à especificidade de seu ramo de atuação, não foi possível utilizar a 

Convenção Coletiva como parâmetro para pisos salariais, razão pela qual, a partir de 

entendimento do TCU, contratou empresa de consultoria para aferição e definição dos 

salários de referência. Assim, a partir do Estudo realizado, Bio-Manguinhos elaborou a 

tabela salarial utilizada na licitação. Porém, por equívoco da Administração, o Estudo 

efetivamente utilizado para definição dos parâmetros, assim como toda a rastreabilidade 
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frente aos valores de mercado, com os devidos esclarecimentos, deixou de ser parte 

integrante do processo administrativo.  

 

Gratificação de função 

 

No que tange ao pagamento de despesas com gratificação de função a 101 empregados 

terceirizados (7,88% do total de colaboradores), sem previsão na contratação, 

ressalvamos o quantitativo de pessoas contratadas em razão do Contrato nº 02/2012 

(1.300), cuja necessidade de supervisão e assessoramento torna-se imperiosa. Isto 

porque a maior parte dos processos e rotinas de Bio-Manguinhos exigem pessoas 

responsáveis que supervisionem e assessorem os resultados e metas de execução.  

 

Apesar do dispêndio não estar discriminado em rubrica própria, e uma vez que não havia 

parâmetros para a remuneração específica das atividades de supervisão da na Instrução 

Normativa 02/2008 e respectivas planilhas, o meio menos oneroso encontrado foi 

instituir a referida gratificação de função. Ressalta-se ainda que os recursos utilizados 

se encontravam previstos no orçamento da contratação e dentro do limite orçamentário 

do contrato, não ensejando, portanto, ônus adicional ao orçamento previsto para a 

totalidade do contrato.   

 

Diante de todo o exposto, especialmente quanto à evidência da efetiva pesquisa de 

mercado de salários que antecedeu o certame licitatório e a plausibilidade e pertinência 

do pagamento da gratificação de função, que somente teve o condão de tornar a 

prestação de serviço mais eficiente, em prol das atividades finalísticas de Bio-

Manguinhos e, em última análise, à manutenção dos programas governamentais que 

garantem a imunização e tratamento da população, não nos parece razoável a apuração 

de responsabilidade, tal como proposto pela CGU.”  

 

Em resposta ao Relatório Preliminar da presente Auditoria de Contas, o Diretor de Bio-

Manguinhos apresentou o Memorando n.º 200/DIBIO/18, de 20 de julho de 2018, 

complementando as informações já prestadas no Relatório n.º 201702140: 

 

“De início, afigura-se fundamental elucidar as premissas que nortearam a pesquisa de 

mercado referente aos salários de referência utilizados no Pregão nº 293/2011. Nesse 

sentido, num primeiro momento foi verificada a inexistência na Convenção Coletiva de 

Trabalho de pisos salariais para as categorias abrangidas no escopo dos serviços a 

serem licitados e contratados.  

 

Diante disso e, após pesquisa no site do TCU, contatamos a admissibilidade de fixação 

de salários de referência o instrumento editalício que precede a contratação. Para que 

não pairem dúvidas, transcrevemos, a seguir, excertos dos Acórdãos 1327/2006 e 

189/2011 – TCU – Plenário: 

 

[...] 

 

Com efeito, partindo do pressuposto da admissibilidade legal de fixação de salário de 

referência, Bio-Manguinhos contratou a empresa Bozza Consultores Associados para a 

realização da pesquisa de mercado. É absolutamente relevante sinalizar que para a 

realização da citada pesquisa, Bio-Manguinhos informou os cargos/funções" em 

consonância com a Classificação Brasileira de Ocupações do Ministério do Trabalho c 

Emprego, senão vejamos: 

 

[...] 
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Com o único propósito de tornar melhor gerenciável o futuro contrato, face ao expressivo 

quantitativo de "cargos/funções", Bio-Manguinhos efetivou a equivalência entre as 

nomenclaturas do CBO e as descritas no projeto básico, o que, no entanto, não 

desnaturou a essência da pesquisa de preços efetivada que, repete-se, foi feita com base 

nas nomenclaturas da CBO/MTE. 

 

Uma vez concluída a pesquisa, Bio-Manguinhos adotou como metodologia para 

definição de salários a média da mediana, conforme inclusive já sinalizado 

anteriormente. Registre-se, por devido, que as exceções já foram apontadas e explicadas 

através do Memorando n° 181/DIBIO/l8. 

 

No que tange à metodologia e procedimentos administrativos básicos para a realização 

de pesquisa de preços destinada à contratação de serviços, é imperativo sinalizar que, à 

época, não existiam normativos disciplinando a matéria, o que somente veio a ocorrer 

com a edição e publicação da Instrução Normativa n° 5, de 27 de junho de 2014, ou seja, 

posteriormente à celebração do contrato por Bio-Manguinhos. 

 

A esse respeito, é forçoso reconhecer o grande impasse do gestor público, isso porque 

ao mesmo tempo que existiam normas determinando a obrigatoriedade da pesquisa de 

mercado, a exemplo da Lei n° 8.666/93, Lei n° 10.520/2002, IN SLTI/MPOG n° 

0212008, não existia nenhuma norma disciplinando como tal pesquisa deveria ser 

realizada! 

 

Note-se que mesmo após a edição da Instrução Normativa no 51/2014, o entendimento 

esposado pelo Ministério do Planejamento é no sentido de que: 

"A definição do método para estabelecer o preço de referência para a 

aquisiçao/contratação é tarefa discricionária do gestor público. Esse foi o 

entendimento do TCU no Acórdão 4952/2012 - Plenário, que diz: 

"A definição da metodologia a ser empregada no processo de elaboração de 

pesquisa de preços se encontra nitidamente dentro do espaço de escolha 

discricionária da administração". (Caderno de Logística - Pesquisa de Preço - 

versão 2.0 abril de 2017) (grifo nosso). 

 

Ademais, impende registrar que a elaboração de uma Pesquisa Salarial requer 

planejamento e cuidados do pesquisador. Para os autores Chiavenato e Zimpeck, a 

pesquisa de salários deve conter as seguintes etapas: Seleção de cargos a pesquisar, 

Seleção de empresas participantes, preparo de manual de coleta, tabulação e análise de 

resultados. Além disso, ao promover uma pesquisa salarial são selecionados os cargos 

objeto da pesquisa. Esses cargos são definidos na literatura como "cargos de referência" 

ou "cargos amostrais" que servem para determinar a estrutura a ser adotada. De acordo 

com Chiavenato (2015) "o número de cargos de referência que compõem a pesquisa é 

bastante variável, dependendo não só do tipo de atividade da empresa, das 

possibilidades, mas principalmente das suas necessidades e interesses". 

 

A pesquisa salarial tem por objetivo obter elementos de comparação entre os cargos da 

empresa pesquisadora e das pesquisadas. Assim, conforme definido na literatura, para a 

aplicação da pesquisa foi encaminhado para cada cargo a ser pesquisado uma descrição 

contemplando experiência, escolaridade, formação e um resumo das principais 

responsabilidades. Desta forma, foi possível saber que os valores médios coletados se 

referiam a profissionais com a experiência, escolaridade e formação definida por Bio-

Manguinhos e comum a todas as empresas pesquisadas, ou seja, as informações 

coletadas estavam relacionadas a cargos de referência comparáveis. Com essa prática 
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foi possível usar a mediana, pois garantiu-se que os valores mínimos e máximos de 

salários se referiam aos praticados para profissionais com a mesma qualificação. 

 

Relativamente à variação de 5% ou 4% na faixa salarial, a mesma está amparada na 

própria pesquisa de salário realizada pela empresa Bozza Consultores Associados que 

contemplou os seguintes aspectos: 

 

• Salário mínimo: 

• l° Quartil: 

• Mediana: 

• Média: 

• 3° Quartil; e 

• Salário Máximo. 

 

Em outras palavras, a variação de 5% ou 4% na faixa salarial está compreendida entre 

o Salários Mínimo e Máximo apurados. Não bastasse isso, tal variação abarcava 

questões relacionadas ao perfil da mão de obra, formação escolar, tempo de experiência 

e grau de complexidade das atividades, tanto assim que no Projeto Básico da licitação 

constava explicitamente tais indicativos, consoante abaixo delineados: 

 
PERFIL DE 

SERVIÇO 

GRAU DE 

COMPLEXIDADE 

DA ATIVIDADE  

EXPERIÊNCIA ESCOLARIDADE PÓS-

GRADUAÇÃO 

ATIVIDADES 

      

 

De acordo com o autor Beverly G Zimpeck as empresas, com base em seus objetivos e 

mercado, se valem de diferentes amplitudes na definição das faixas salariais de cada 

classe de cargo/perfil. Porém o mesmo autor explica que, de um modo geral, "as faixas 

costumam possuir de 20% a 50% ou mesmo 60% de amplitude entre os mínimos e 

máximos salariais de cada classe". 

 

Conforme já exposto, a elaboração das tabelas de salário partiu do agrupamento de 

cargos com salários similares no mercado, tendo como base a mediana. Para a 

construção dos grupos de salário foi aplicado o valor de 3 desvios-padrão tento para 

mais quanto para menos. Nesse processo foi tomado como ponto central para a 

elaboração da tabela a classe L do Profissional Básico. A amplitude da faixa salarial 

dessa classe é 21,5% entre o menor salário e o maior salário, que a mantém muito 

próximo do mínimo usual do mercado (20%). Este percentual é alcançado pela 

majoração em 5% entre cada um dos 5 padrões da classe. 

 

Como parâmetro para a elaboração da faixa salarial da classe imediatamente acima e 

abaixo, Bio-Manguinhos optou por manter a mesma lógica de majoração, ou seja 5%, 

totalizando uma amplitude da faixa salarial na classe de 21,5. Esta escolha foi motivada 

para proteger a instituição de questões trabalhista no que se refere a isonomia salarial, 

já que desta forma evita-se que um profissional que desempenha atividade com menor 

complexidade receba um valor de salário maior do que um profissional que exerce 

atividade de maior complexidade e vice-versa. 

 

Relativamente ao acréscimo dos salários em função da qualificação acadêmica, 

esclarecemos que ao definir e descrever os cargos de referência pesquisados procurou-

se selecionar aqueles que teriam maior probabilidade de serem encontrados nas 

empresas participantes. Para se reduzir a possibilidade de cargos pesquisados sem 

valores de referência no mercado, ou uma grande variação entre valores mínimos e 

máximos ocasionando um alto desvio padrão e com isso prejudicando o resultado da 
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pesquisa, Bio-Manguinhos optou que não faria pesquisa considerando valores pagos a 

titulação. Assim, os dados obtidos na pesquisa não consideraram valores pagos com base 

em titulação.  

 

As empresas pesquisadas pertencem a ramos mercadológicos similares ao de Bio-

Manguinhos, mas estão inseridas na lógica privada, além de boa parte delas pertencerem 

a grupos internacionais. A Fiocruz, e por consequência Bio-Manguinhos, dada a sua 

complexidade - que exige profissionais com forte qualificação - e o papel desempenhado 

na condição de uma Instituição de Ciência e Tecnologia estratégica para o Estado, 

necessita, valoriza e reconhece os profissionais por sua titulação. 

 

As atividades de inovação tecnológica - incluindo desenvolvimento tecnológico 

autóctone ou processos de absorção de tecnologia de vacinas, reativos para diagnóstico 

e biofármacos – dependem fundamentalmente da existência de mão de obra qualificada, 

com formação multidisciplinar e em nível de doutorado, principalmente, nas equipes de 

P&D. Tamanha é a carência por mão de obra qualificada para atuação no setor de 

imunobiológicos, seja para desenvolvimento tecnológico, produção, controle e garantia 

da qualidade, engenharia, manutenção e gestão, que Bio-Manguinhos tomou a iniciativa 

de implantar em 2003 o curso de Mestrado Profissional em Tecnologia de 

lmunobiológicos (MPTI). O curso tem objetivo de qualificar profissionais para o 

desenvolvimento de novas tecnologias e metodologias, testagem de novos insumos, 

otimização de processos, controle e garantia da qualidade de produtos, redução de 

custos e implantação de processos de aperfeiçoamento contínuo, engenharia de 

processos, engenharia de instalações para áreas farmacêuticas (áreas limpas, ar 

condicionado, etc.), metrologia e validação etc. 

 

Como essa prática de demanda e reconhecimento da titulação acadêmica não é 

percebida no mercado pesquisado, foi preciso adotar um critério para definição dos 

salários em função da titulação. Pelo fato de não se encontrar uma referência explícita 

no mercado, adotou-se como percentual máximo a média do percentual usual do 

mercado para a amplitude das classes salariais que gira em torno de 20% a 60% entre 

os valores mínimos e máximos de cada classe, o que levou a adotar para a titulação de 

doutorado o percentual de 40%. Para a titulação de mestrado adotou-se o equivalente a 

50% do doutorado, ou seja 20%. A mesma lógica foi seguida para a especialização, ou 

seja 50% do valor do mestrado, o que equivale a 10%. 

 

Esgotados os esclarecimentos acerca da metodologia utilizada para a fixação dos 

salários de referência, cabe agora informar que Bio-Manguinhos realizou uma outra 

pesquisa de mercado junto às empresas do ramo. Nessa segunda etapa, fixam 

encaminhados a tabela com os salários de referência e o Projeto Básico, a fim de que as 

empresas agregassem os custos, a partir, repete-se, do salário de referência já definido 

por Bio-Manguinhos, os quais (salários) se pautaram na pesquisa de mercado realizada 

pela Bozza Consultores Associados. 

 

Como se pode ver, Bio-Manguinhos realizou, na verdade, duas pesquisas de mercado: 

uma para obter os salários de referência (Bozza Consultores Associados) e outra para 

apurar o custo total da contratação, agregando aos salários de referência os encargos 

trabalhistas, lucro, tributos e demais benefícios, conforme as três propostas de empresas 

do ramo anexadas aos autos do processo administrativo da Licitação/contratação. 

 

Uma vez definido o valor total da contratação, Bio-Manguinhos optou por utilizar o 

menor preço para nortear a licitação, sobretudo porque de acordo com a IN SLTI/MPOG 

o edital deveria definir o preço máximo que a Administração Pública iria pagar, de tal 
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forma que seriam desclassificados os licitantes com cotação superior ao máximo 

permitido no edital. 

 

Em relação à gratificação de função, esclarecemos que em vista do grande quantitativo 

de mão de obra constatamos a necessidade de implementação da função de supervisão e 

assessoramento para melhor gerenciamento dos 1300 prestadores de serviço. Na 

ocasião, contratamos a consultaria PricewaterhouseCoopers (PwC) para realização de 

urna pesquisa de mercado referente a determinados cargos com a intenção de estudar 

alternativas para implementar as referidas funções de supervisão (arquivo resumido em 

anexo). Ao receber o resultado da pesquisa, fizemos urna análise comparativa entre as 

funções de supervisão (I a coluna em amarelo) e cargos com pagamento de funções em 

separado (2a coluna em amarelo). 

 

Chegamos à conclusão de que o custo x benefício da segunda opção era maior, e 

entendemos que seria um meio menos oneroso ao erário. 

 

Análise comparativa  

 

 
Em que pese a economia ao erário, reconhecemos que houve equívoco por parte de Bio-

Manguinhos no que diz respeito à instrumentalização da função gratificada, isso porque 

poderia ter sido celebrado Termo Aditivo ao Contrato 02/2012, nos termos do 65 e seus 

& 10 e 3°, da lei n° 8.666/93, verbis: 

"Art. 65. Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as devidas 

justificativas, nos seguintes casos: 

§ 1º O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 

acréscimos ou supressões que se fizerem nas obras, serviços ou compras, até 25% (vinte 

e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, e, no caso particular de 

reforma de edifício ou de equipamento, até o limite de 50% (cinquenta por cento) para 

os seus acréscimos.  

§ 3º Se no contrato não houverem sido contemplados preços unitários para obras ou 

serviços, esses serão fixados mediante acordo entre as partes, respeitados os limites 

estabelecidos no § 1º deste artigo." 

Contudo, como não haveria necessidade de incremento no orçamento inicialmente 

dimensionado para o contrato, tal medida não foi adotada. 

 

Diante de todo o exposto, solicitamos a revisão da constatação e recomendação inseridas 

no Relatório de Auditoria Anual de Contas - Exercício de 2017, sobretudo porque: 

Pesquisa  – PwC SIMULAÇÃO CONTRATO NOVA RIO   

Cargo Mediana Mínimo 
1º 

Quartil 
Média 

3º 

Quartil 
Máximo Salário Gratificação 

Total da 

Remuneração 

% Mediana X 
Total da 

Remuneração 
Gerente de Gestão da 

Qualidade 

R$ 

11.268,67 

R$ 

6.288,18 

R$ 

9.126,37 

R$ 

11.000,02 

R$ 

12.929,05 

R$ 

14.795,17 

R$ 

7.354,07 
R$ 1.350,00       8.704,07  -23% 

Gerente de Assuntos 

Regulatórios 

R$ 

12.925,69 

R$ 

11.830,66 

R$ 

12.302,00 

R$ 

13.873,67 

R$ 

15.919,33 

R$ 

16.303,73 

R$ 

7.435,20 
R$ 1.350,00        8.785,20  -32% 

Gerente de Estudos 

Clínicos 

R$ 

16.858,91 

R$ 

16.858,91 

R$ 

16.858,91 

R$ 

16.858,91 

R$ 

16.858,91 

R$ 

16.858,91 

R$ 

14.878,92 
R$ 1.350,00      16.228,92  -4% 

Gerente Comercial 
R$ 

12.998,73 
R$ 

7.966,40 
R$ 

12.248,77 
R$ 

14.822,60 
R$ 

17.955,25 
R$ 

29.698,25 
R$ 

9.037,54 
R$ 1.700,00      10.737,54  -17% 

Gerente Novos 

Negócios 

R$ 

14.725,95 

R$ 

13.305,95 

R$ 

13.305,95 

R$ 

18.285,32 

R$ 

20.775,01 

R$ 

26.824,07 

R$ 

9.037,54 
R$ 1.350,00      10.387,54  -29% 

Gerente de 

Planejamento de 

Suprimentos 

R$ 
11.365,18 

R$ 
10.899,70 

R$ 
10.899,70 

R$ 
11.365,18 

R$ 
11.597,92 

R$ 
11.830,66 

R$ 
5.284,06 

R$ 436,00        5.720,06  
-50% 

Gerente de PCP 
R$ 

11.365,18 

R$ 

9.791,23 

R$ 

10.068,35 

R$ 

11.554,66 

R$ 

13.230,44 

R$ 

13.697,03 

R$ 

7.081,15 
R$ 436,00        7.517,15  -34% 

Coordenador contábil 
R$ 

8.844,56 
R$ 

6.105,02 
R$ 

7.856,38 
R$ 

8.778,72 
R$ 

9.211,66 
R$ 

14.472,00 
R$ 

7.435,20 
R$ 436,00        7.871,20  -11% 

Gerente de TI 
R$ 

7.846,84 

R$ 

6.380,23 

R$ 

7.396,40 

R$ 

10.469,88 

R$ 

13.487,13 

R$ 

25.394,52 

R$ 

7.081,15 
R$ 436,00        7.517,15  -4% 

Gerente de RH 
R$ 

15.033,79 

R$ 

11.275,29 

R$ 

11.691,82 

R$ 

16.265,07 

R$ 

20.615,40 

R$ 

25.394,52 

R$ 

12.054,17 
R$ 1.700,00      13.754,17  -9% 

Coordenador de RH 
R$ 

12.921,62 

R$ 

8.031,66 

R$ 

9.052,42 

R$ 

14.288,93 

R$ 

19.267,32 

R$ 

19.267,32 

R$ 

7.806,96 
R$ 436,00        8.242,96  -36% 

Supervisor de 

Processamento Final. 

R$ 

4.959,55 

R$ 

4.959,55 

R$ 

4.959,55 

R$ 

5.819,70 

R$ 

6.878,95 

R$ 

9.470,62 

R$ 

3.114,87 
R$ 336,00 

       3.450,87  -30% 
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• À época da realização da pesquisa de mercado não existia nenhum normativo 

disciplinando como a mesma deveria ser processada; 

• Bio-Manguinhos realizou duas pesquisas de mercado, uma para definição dos salários 

de referência e outra para avaliar o preço total estimado da contratação; 

• A fixação de salário de referência era permitida, segundo a jurisprudência do TCU; 

• A pesquisa de mercado para definição de salários, na sua origem, se pautou na CBO 

do MTE; 

• O parâmetro empregado para a variação da faixa salarial (5% e 4%) tem respaldo na 

literatura e se destinava a evitar possíveis desvios trabalhistas, sobretudo com relação 

ao grau de complexidade das atividades a serem exercidas; 

• Os acréscimos decorrentes da titulação visaram única e exclusivamente assegurar mão-

de-obra qualificada, notadamente em se tratando a Fiocruz de uma Instituição de 

Ciência e Tecnologia; 

• A adoção da função gratificada teve por finalidade garantir o melhor gerenciamento 

das atividades desenvolvidas no âmbito de Bio-Manguinhos e demonstrou ser uma 

medida menos onerosa; 

• De acordo com o Alt. 65, & 10 e 3° da Lei nº 8.666/93, a implementação dos serviços 

de supervisão e assessoria seria possível, mesmo que não contemplados inicialmente na 

licitação/contrato; e 

• O valor que pautou a licitação foi o menor das três empresas pesquisadas, 

evidenciando, desta feita, que uma vez assegurado o salário de referência, o parâmetro 

para avaliação de preços ofertados na licitação foi o menor preço. 

 

Especificamente no que tange à apuração de responsabilidade do gestor público, 

ressaltamos que, sabidamente, o mesmo agiu em total boa-fé, pautando a sua conduta 

para garantir mão-de-obra qualificada, com vistas a assegurar a continuidade da 

excelência das atividades desenvolvidas em Bio-Manguinhos, em especial da sua missão 

institucional, sendo, portanto, desarrazoada e sem plausibilidade a apuração de sua 

responsabilidade. 

 

Além disso, o gestor público não causou prejuízos ao erário, tampouco comprometeu a 

competitividade do certame licitatório, inclusive porque tal instrumento já estabelecia o 

salário de referência de forma igualitária para todos os licitantes, sendo agregado 

apenas os custos previstos na legislação trabalhista, tributária, benefícios previstos na 

Convenção Coletiva de Trabalho e, evidentemente, o lucro das empresas que tenderam 

a ser reduzidos, a fim de tomarem seus preços mais competitivos, para fim melhor 

classificação na licitação e, consequente, celebração o contrato.” [grifos no original] 

 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

Na sua manifestação inicial, o Diretor de Bio-Manguinhos traz à baila suas dificuldades 

nas contratações de serviços sendo uma unidade fabril inserida em uma fundação pública. 

As questões relacionadas à adequação ou não de sua natureza jurídica para o pleno 

desenvolvimento de suas atividades regimentais têm sido objeto de discussão no âmbito 

do Ministério da Saúde e da Casa Civil, sem, no entanto, terem culminado, até o 

momento, em alteração legal na natureza jurídica de Bio-Manguinhos.  

Essa auditoria, no entanto, limitou-se à análise dos custos da contratação de serviços, não 

abordando questões relacionadas à justificativa e necessidades operacionais da Unidade, 

bem como a forma da contratação e o processo licitatório. 

O item salário é o principal componente de custo do módulo de remuneração da Planilha 

de Custos e Formação de Preços da contratação e é essa a questão tão somente abordada 

http://www.portaldatransparencia.gov.br/


 

    Dinheiro público é da sua conta                                                         

www.portaldatransparencia.gov.br 
92 

nesse item do Relatório. Primeiramente, buscou-se verificar os parâmetros utilizados pela 

Administração para obtenção dos valores contratados. Para tanto, observou-se que foi 

utilizada relação de 171 cargos cuja nomenclatura é específica para a contratação. A essa 

relação de cargos, atribuições e salários específica, considerou-se nesta auditoria como 

um tipo de “plano de cargos e salários”, uma vez que descreve os códigos, perfil do 

serviço, salário, grau de complexidade da atividade, experiência, escolaridade, 

qualificação acadêmica e atividades. Para cada perfil de serviço, há níveis escalonados, 

tais como Profissional Básico K I, Profissional Básico K II, Profissional Básico K III, 

Profissional Básico K IV, etc. De fato, o Projeto Básico da contratação não se refere a 

essa relação de cargos como “plano de cargos e salários” e sim perfis da contratação, 

como argumentou o gestor. Reconhece-se, no entanto, sua similaridade com um plano de 

cargos e salários.  

Independente da denominação, a opção da Direção de Bio-Manguinhos, à época da 

contratação e a cada prorrogação contratual, pela prestação do serviço a partir da 

contratação de empregados terceirizados a salários base definidos em perfis (cargos) 

específicos e extensos prejudicou a possibilidade de pesquisa dos valores de mercado pela 

absoluta falta de comparação com as nomenclaturas usuais de classificação de cargos.  

O gestor considera em suas manifestações que a especificidade dos perfis é necessária, 

dada a particularidade a natureza da atividade desenvolvida no Instituto, contudo a 

consultoria contratada para essa finalidade por Bio-Manguinhos realizou a pesquisa em 

grandes indústrias farmacêuticas nacionais e obteve medianas de salários para cargos tais 

como analista de qualidade, laboratorista, analista de segurança no trabalho, 

biotecnologista, analista de assuntos regulatórios, desenhista industrial, entre outros, que 

são típicos do setor de atuação de Bio-Manguinhos. 

Quanto ao documento elaborado por Bio-Manguinhos denominado “Pesquisa de 

Mercado” o gestor se manifestou sobre os valores de salários superiores ao apresentado 

pela consultoria contratada para essa finalidade da seguinte forma: “nesse valor majorado 

estão inclusos todos os encargos e obrigações acessórias ao posto de trabalho, bem como 

os custos administrativos da empresa contratada, o que comumente aproxima o custo de 

um empregado ao equivalente ao dobro do seu salário.”. Em que pese esse 

esclarecimento, a planilha de custos estimativa do Pregão n.º 293/2011, considera o valor 

de salário base do perfil idêntico ao descrito no documento “Pesquisa de Mercado”, 

portanto sem encargos e obrigações assessórias que oneram a remuneração final. Dessa 

forma, fica evidente que as comparações são entre salários-base. 

O quadro a seguir apresenta esses valores para o perfil “Profissional Especialista IV M”, 

a título de exemplo em que foi enquadrado o cargo Analista de TI. 

Quadro – Comparativo dos valores de salário base para o Especialista IV M 

Cargo Mediana Estudo 

Contratado por Bio-

Manguinhos 

Pesquisa de Mercado 

elaborada por Bio-

Manguinhos 

Planilha de Custos 

estimativa – Pregão 

293/2011 

Analista de Sistemas TI 

Perfil Profissional 

Especialista IV M 

R$ 5.524,50 R$ 10.356,28 a 

R$12.427,80 

R$ 12.247,80 

Fonte: Relatório Consolidado da Pesquisa de Mercado da Bozza Consultoria, contratada por Bio-

Manguinhos, documento elaborado por Bio-Manguinhos denominado “Pesquisa de Mercado” e Planilha 

de Custos estimativa do Pregão n.º 293/2011, apresentada pelo Memorando n.º 230/2017/DIBIO. 

Nota 1: enquadramento do cargo Analista de Sistemas TI no Perfil Profissional Especialista IV M 

apresentado no documento “Pesquisa de Mercado” elaborado por Bio-Manguinhos. 

Nota 2: valores de junho de 2011. 
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Em resposta ao Relatório Preliminar n.º 201702140, o gestor detalhou a metodologia 

utilizada para se estimar os valores dos salários para os níveis e faixas de enquadramento 

dos perfis, reafirmando que a origem da elaboração da tabela de salários dos perfis da 

contratação foram os valores das medianas dos salários dos cargos pesquisados com 

empresas do ramo de atuação similar ao de Bio-Manguinhos, realizada pela consultoria 

contratada por Bio-Manguinhos. Esclareceu, ainda, os procedimentos adotados para 

correlação entre os cargos pesquisados e os 171 perfis específicos criados por Bio-

Manguinhos. 

 

A pesquisa de mercado contratada apresenta valores mínimos, máximos, média e mediana 

por cargo na tipologia usual de mercado (por exemplo biotecnologista), sem especificar, 

no entanto, qual o tipo de profissional que foi consultado quanto aos aspectos experiência 

e qualificação acadêmica. Nesse sentido, não é possível verificar se os valores médios 

seriam para um profissional sem experiência e qualificação ou se essa média já refletiria 

as diferenças salariais considerando experiência e qualificação. 

 

A construção da tabela salarial dos perfis denominados como “Básicos” da contratação 

por Bio-Manguinhos considerou a média das medianas de grupos de cargos com salários 

similares obtidos na pesquisa de preços da consultoria contratada para essa finalidade. A 

partir dessa média das medianas, foram elaborados quinze níveis (três classes e cinco 

padrões cada). Desses quinze, o salário no nível médio foi exatamente a média das 

medianas dos salários do grupo. Para sete níveis acima, os valores foram majorados em 

5% por cada nível e para os sete níveis abaixo, foram reduzidos em 5% cada nível. Além 

disso, Bio-Manguinhos incluiu acréscimo dos salários em função da qualificação 

acadêmica: especialização (10%), mestrado (20%) e doutorado (40%), em cada nível. 

 

Nota-se, no entanto, que o salário de partida para construção da tabela salarial é a mediana 

dos salários obtidos na pesquisa de mercado, ou seja, a mediana embute em seu cálculo 

os maiores e menores salários, porém não especifica a qualificação do profissional 

pesquisado pela consultoria contratada.  

 

Caso os maiores salários pagos no mercado por categoria funcional da pesquisa 

contratada, por si, já reflitam os profissionais mais qualificados, a mediana ou média do 

salário de mercado seria suficiente para definir o salário dos cargos a serem contratados, 

não cabendo ainda majorar esses valores obtidos na pesquisa (5% por nível e 10%, 20% 

ou 40% com base na qualificação acadêmica). Por outro lado, caso a pesquisa tenha sido 

realizada com profissionais sem qualificação ou experiência profissional, enquadrados 

como “profissional júnior” pela denominação usual no mercado, essa pesquisa não seria 

útil para a Contratação em tela, que para diversos perfis requeria profissionais com 

experiência ou qualificação acadêmica. 

 

Dessa forma, a metodologia adotada para definição dos salários não foi suportada 

adequadamente por pesquisa de mercado. A construção de uma tabela salarial a partir 

dessas médias pode ser considerada uma extrapolação de Bio-Manguinhos, que definiu 

acréscimos ou reduções na vertical (variações de 5%) e acréscimos na horizontal (10%, 

20% ou 50%, de acordo com a qualificação acadêmica).  

 

Em resposta ao Relatório Preliminar desta Auditoria de Contas, o Diretor de Bio-

Manguinhos se manifestou afirmando que considera essas variações verticais de 5% 

adequadas aos parâmetros usuais definidos na literatura para variações das faixas 

salariais, bem como esclareceu os critérios utilizados para definição dos acréscimos por 

qualificação acadêmica. Os acréscimos (e decréscimos) aplicados por Bio-Manguinhos 

para construção de seu Plano de Cargos, no entanto, incidiram sobre as medianas da 
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pesquisa de mercado, ou seja, sobre valores que já consideraram os salários máximos em 

sua composição e não sobre o piso salarial.  

 

Essa mesma lógica se aplica aos acréscimos na horizontal, pela qualificação acadêmica, 

na medida em que a pesquisa de mercado retornou a mediana dos salários pagos ao 

profissional de determinado cargo, ou seja, a pesquisa da consultoria contratada já 

considerava, em seu cômputo, os profissionais mais bem remunerados. Dessa forma, mais 

uma vez, os acréscimos foram incidentes sobre salários médios de mercados e não sobre 

o piso salarial. 

 

Em relação aos cargos denominados nos perfis de “Especialista” da contratação em tela, 

que possuem os maiores salários e representavam cerca de 6% do total de perfis na 

estimativa da contratação, não houve esclarecimento preciso de como foram obtidos esses 

valores, que abarcam profissionais tanto das áreas de produção quanto de gestão. 

 

Portanto, a opção por uma espécie de plano de cargos específico de Bio-Manguinhos, 

aliada a salários não amparados em Acordos Coletivos de Trabalho ou demonstrados 

tecnicamente que estavam aderentes aos valores de mercado, inviabilizou a análise quanto 

à observância do princípio da economicidade na definição da remuneração dos 

profissionais no Contrato n.º 02/2012 – Bio-Manguinhos. 

 

Os esclarecimentos apresentados para o pagamento de despesas com gratificação de 

função a empregados terceirizados são relacionados à necessidade operacional das 

atividades de assessoramento e supervisão nas atividades desenvolvidas. No entanto, não 

havia previsão contratual para esse tipo de gasto, que foram incluídos na rubrica “salário”, 

assim como tais cargos comissionados não existem no Regimento Interno da Fiocruz. 

  

  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 

Recomendação 1: Nas contratações que envolvam locação de mão de obra, definir os 

cargos de acordo com a Classificação Brasileira de Ocupações do Ministério do Trabalho 

e Emprego, ou cadastro equivalente, de modo a possibilitar a verificação dos pisos 

salariais das categorias funcionais nos respectivos Acordos Coletivos de Trabalho e, nas 

situações que ensejarem pagamento de salários superiores, a adequada fundamentação em 

pesquisas prévias de mercado. 

 

Recomendação 2: Apurar responsabilidade pela contratação sem demonstração da 

compatibilidade dos salários praticados com os de mercado, bem como pelo pagamento 

de despesas com gratificação de função não previstas no Contrato n.º 02/2012 - Bio-

Manguinhos. 
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Certificado: 201800005 

Unidade(s) Auditada(s): Fundação Oswaldo Cruz 

Ministério Supervisor: MINISTERIO DA SAUDE 

Município (UF): Rio de Janeiro (RJ) 

Exercício: 2017 

 

 

1. Foram examinados os atos de gestão praticados entre 01/01/2017 e 

31/12/2017 pelos responsáveis das áreas auditadas, especialmente aqueles listados no 

artigo 10 da Instrução Normativa TCU nº 63/2010. 

2. Os exames foram efetuados por seleção de itens, conforme escopo do 

trabalho informado no Relatório de Auditoria Anual de Contas, em atendimento à 

legislação federal aplicável às áreas selecionadas e atividades examinadas, e incluíram os 

resultados das ações de controle, realizadas ao longo do exercício objeto de exame, sobre 

a gestão da unidade auditada. 

3. As seguintes constatações subsidiaram a certificação dos agentes do Rol 

de Responsáveis: 

- Não atingimento dos resultados diretos esperados em decorrência das PDPs conduzidas 

por Farmanguinhos e não fornecimento dos medicamentos com o insumo farmacêutico 

ativo nacional, combinado com a precarização da força de trabalho de Farmanguinhos 

nas áreas de gestão, desenvolvimento e absorção de tecnologia do Projeto Executivo das 

PDPs. (item 1.1.1.1) 

 

- Atrasos significativos nos cronogramas físicos de implementação das Parcerias de 

Desenvolvimento Produtivo em vigor ao longo de 2016/2017, bem como informalidade 

no acompanhamento da execução das Parcerias por parte do Ministério da Saúde e de 

Farmanguinhos. (item 1.1.1.2) 

 

- Aquisição centralizada de medicamentos diretamente do fabricante, no âmbito das 

PDPs, sem obtenção de ganho de escala, por valores acima dos adquiridos pelo próprio 

Governo Federal, por estados e por municípios. (item 1.1.1.3) 

 

- Definição de salários sem respaldo nos pisos dos Acordos Coletivos de Trabalho e em 

pesquisa de mercado que suporte os valores pagos a título de remuneração no Contrato 

n.º 02/2012 - Bio-Manguinhos e pagamento de despesas com gratificação de função a 101 

empregados terceirizados, sem previsão na contratação. (item 2.1.1.1) 

 

Certificado de Auditoria 

Anual de Contas 
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4. Diante dos exames realizados e da identificação de nexo de causalidade 

entre os atos de gestão de cada agente e as constatações mencionadas, proponho que o 

encaminhamento das contas dos integrantes do Rol de Responsáveis seja conforme 

indicado a seguir: 

CPF do agente 

público 

Cargo ou função Avaliação do 

órgão de 

Controle 

Interno 

Fundamentação da avaliação 

do Controle Interno 

***.234.187-** 
Diretor de 

Farmanguinhos 

Regular com 

Ressalva 

Itens 1.1.1.1, 1.1.1.2 e 1.1.1.3 

do Relatório de Auditoria nº 

201800005 

***.362.417-** 
Diretor de 

Farmanguinhos 

Regular com 

Ressalva 

Itens 1.1.1.1, 1.1.1.2 e 1.1.1.3 

do Relatório de Auditoria nº 

201800005 

***.664.747-** 
Diretor de Bio-

Manguinhos 

Regular com 

Ressalva 

Item 2.1.1.1 do Relatório de 

Auditoria nº 201800005 

Demais 

integrantes do 

Rol de 

Responsáveis 

 Regularidade Considerando o escopo do 

Relatório de auditoria, não 

foram identificadas 

irregularidades com 

participação determinante 

destes agentes. 

 

5. Ressalta-se que dentre os responsáveis certificados por Regularidade há 

agentes cuja gestão não foi analisada por não estar englobada no escopo da auditoria de 

contas, definido conforme art. 14, § 2º, da Decisão Normativa TCU nº 156/2016. 

Rio de Janeiro (RJ), 25 de julho de 2018. 

 

O presente certificado encontra-se amparado no relatório de auditoria, e a opção pela 

certificação foi decidida pelo: 

 

SUPERINTENDENTE DA CONTROLADORIA REGIONAL DA UNIÃO NO 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
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Parecer: 201800005 

Unidade Auditada: Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) 

Ministério Supervisor: Ministério da Saúde 

Município/UF: Rio de Janeiro/RJ 

Exercício: 2017 

Autoridade Supervisora: Gilberto Magalhães Occhi – Ministro de Estado da Saúde 

Tendo em vista os aspectos observados na prestação de contas anual do 

exercício de 2017 da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), expresso a seguinte opinião 

acerca dos atos de gestão com base nos principais registros e recomendações 

formulados pela equipe de auditoria. 

A gestão da Fiocruz foi avaliada, principalmente, com base no macroprocesso 

Produção de Insumos para a Saúde, no âmbito das Parcerias para o Desenvolvimento 

Produtivo (PDP) firmadas pelo Instituto de Tecnologia em Fármacos (Farmanguinhos). 

Ademais, verificou-se também a área de gestão de pessoas da unidade, especificamente 

ao que diz respeito aos controles adotados para identificar e tratar os casos de 

acumulações ilegais de cargos e de jornada de trabalho excessiva de profissionais da 

área de saúde, bem como a gestão de compras e contratações. 

Em relação à análise do referido macroprocesso, foi possível evidenciar o não 

atingimento dos resultados diretos esperados em decorrência das PDPs conduzidas por 

Farmanguinhos, bem como o não fornecimento de medicamentos com o insumo 

farmacêutico ativo nacional. Ademais, foram identificados atrasos significativos nos 

cronogramas físicos de implementação das PDPs, bem como a informalidade no 

acompanhamento da execução das parcerias por parte do Ministério da Saúde e de 

Farmanguinhos. 

As causas dos achados apontados foram mapeadas e passam pela inexistência de 

etapa no processo com vistas a reavaliar as parcerias em curso, considerando as 

alterações na indústria farmacêutica nacional e os atrasos nos cronogramas dos 

processos de transferência de tecnologia; a ausência de planejamento e monitoramento 

da transferência de tecnologia, especialmente quanto à adequação da infraestrutura, 

aquisição de equipamentos e de materiais necessários à consecução dos projetos; e 

fragilidades no processo de obtenção de registros sanitários de alguns medicamentos. 

A fim de mitigar as impropriedades apontadas, recomendou-se que a unidade 

submeta ao Ministério da Saúde os casos em que o laboratório privado não tiver 

condições de cumprir o cronograma previsto, em relação ao fornecimento do 

medicamento com o insumo farmacêutico ativo nacional e avaliar, levando em conta os 

riscos de desabastecimentos, a possibilidade de suspensão das aquisições do 

medicamento do parceiro, até que essa etapa seja cumprida; realizar estudo para apurar 

a conveniência e a oportunidade de dar continuidade às oito Parcerias para o 

Desenvolvimento Produtivo conduzidas por Farmanguinhos que estão em execução, 
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porém atrasadas, em especial àquelas em que as etapas de transferência de tecnologia 

ainda não foram iniciadas e nos casos em que há outros laboratórios farmacêuticos 

nacionais fabricantes do medicamento objeto da parceria. Ademais, recomendou-se 

também aprimoramentos no planejamento específico de cada Parceria, de forma a 

garantir que o cronograma físico seja cumprido e a infraestrutura necessária à 

implantação das PDPs, descrita no Projeto Executivo, esteja disponível no momento 

adequado. 

Em relação à análise da gestão de pessoas da unidade, foram identificadas 

ocorrências de acúmulo de cargos e de jornadas excessivas de trabalho. Em razão dos 

achados elecados, foi emitida Nota de Auditoria com recomendações para que a 

Unidade conclua a apuração dos apontamentos realizados pela equipe de auditoria e 

estabeleça rotina normatizada para identificação de casos de acúmulo de cargo e de 

jornadas de trabalho imprópria por seus servidores. 

Por fim, quanto à gestão de compras e contratações, da análise da amostra 

realizada, verificou-se o pagamento de despesas com gratificação de função a 101 

empregados terceirizados, sem a devida previsão contratual. Dessa forma, foi 

recomendada a apuração de responsabilidade dos agentes que deram causa à 

impropriedade. 

Assim, em atendimento às determinações contidas no inciso III, art. 9º da Lei n.º 

8.443/92, combinado com o disposto no art. 151 do Decreto n.º 93.872/86 e inciso VI, 

art. 13 da IN/TCU/N.º 63/2010 e fundamentado no Relatório de Auditoria, acolho a 

conclusão expressa no Certificado de Auditoria. Desse modo, o Ministro de Estado 

supervisor deverá ser informado de que as peças sob a responsabilidade da CGU estão 

inseridas no Sistema e-Contas do TCU, com vistas à obtenção do Pronunciamento 

Ministerial de que trata o art. 52, da Lei n.º 8.443/92, e posterior remessa ao Tribunal de 

Contas da União por meio do mesmo sistema. 

 

Diretor de Auditoria da Área Social 
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