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1. Introdução 

 

Os trabalhos de campo foram realizados no período de 21/07/2014 a 11/09/2014 sobre a 
aplicação dos recursos do Programa 2015 – Aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde 
(SUS), no âmbito da Ação 4705 – Apoio Financeiro para Aquisição e Distribuição de 
Medicamentos do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica, na sede da 
Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso (SES/MT), na Superintendência de 
Assistência Farmacêutica (CAF/SES/MT) e na Farmácia de Alto Custo localizados no 
município de Cuiabá/MT. 

A ação fiscalizada destina-se a garantir a integralidade do tratamento medicamentoso, em 
nível ambulatorial, dentro da Politica Nacional da Assistência Farmacêutica, cujas linhas de 
cuidado estão definidas em Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas publicados pelo 
Ministério da Saúde. 

Os trabalhos compreenderam a fiscalização das etapas de acesso dos pacientes aos 
medicamentos, fidedignidade no faturamento das APAC (Autorização de Procedimento de 
Alta Complexidade), programação de compra, preço de aquisição dos medicamentos, 
armazenagem e controle de estoque dos medicamentos. 

Na execução da fiscalização foram utilizadas as seguintes estratégias metodológicas: 
solicitações de informações; análise documental; verificação in loco dos controles no fluxo 
dos medicamentos dos Grupos 1A (recebidos do Ministério da Saúde) e 1B (adquiridos pela 
SES/MT com recursos do Ministério da Saúde) e das suas condições de armazenagem; 
entrevistas com servidores das unidades visitadas e com os pacientes selecionados por 
amostragem aleatória. 

Algumas limitações deste trabalho decorreram de: 

a) falta de disponibilização tempestiva das pastas de acesso dos pacientes da chamada 
“Farmácia de Alto Custo”;  

b) falta de disponibilização por parte da SES/MT do resultado das licitações e 
dispensas de licitações com as quantidades adquiridas e respectivas atas de registros 



de preços dos medicamentos do Grupo 1B. Isso fez com que a equipe efetuasse 
levantamento dos processos, mediante análise do razão analítico da conta nº 53.72-4 
da agência 3834-2 do Banco do Brasil (específica para recebimento dos recursos pelo 
Ministério da Saúde para aquisição do componente especializado que compõem o 
Grupo 1B) a partir das descrições contidas nos empenhos realizados entre 01/07/2013 
a 30/06/2014;  

c) paralisação dos serviços por parte dos contratados, responsáveis pelo almoxarifado, 
dificultando a extração de dados relativos ao posicionamento de estoques; 

d) não disponibilização de algumas informações solicitadas pela equipe de 
fiscalização. 

Os resultados pormenorizados dos trabalhos estão divididos entre registros de informações 
e constatações por área de exames, quais sejam: Compras, Almoxarifado e Acesso. 

2. Resultados dos Exames 
 
Os resultados da fiscalização serão apresentados de acordo com o âmbito de tomada de 
providências para saneamento das situações encontradas, bem como pela forma de 
monitoramento a ser realizada por este Ministério. 

2.1 Parte 1 
 
Nesta parte serão apresentadas as situações evidenciadas que demandarão a adoção de 
medidas preventivas e corretivas por parte dos gestores federais, visando à melhoria da 
execução dos Programas de Governo ou à instauração da competente tomada de contas 
especiais, as quais serão monitoradas pelo Ministério da Transparência, Fiscalização e 
Controladoria-Geral da União. 

2.1.1. Contextualização da Ação Governamental 4705 - Apoio Financeiro para 
Aquisição e Distribuição de Medicamentos do Componente Especializado da 
Assistência Farmacêutica. 
 
Fato 
 

A Lei Orgânica da Saúde, Lei nº 8.080, de 19/09/1990, dispõe sobre as condições para a 
promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços 
correspondentes.  Em seu art. 6º, inciso VI, estabelece como campo de atuação do Sistema 
Único de Saúde “a formulação da política de medicamentos (...) de interesse para a saúde 
e a participação na sua produção”. 

O Decreto nº 7.508, de 28/06/2011, regulamenta a Lei nº 8.080/90, para dispor sobre a 
organização do Sistema Único de Saúde - SUS, o planejamento da saúde, a assistência à 
saúde e a articulação interfederativa. 

A Lei nº 8.142, de 28/12/1990, dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do 
Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos 
financeiros na área da saúde e dá outras providências. 

A Portaria nº 3.916, de 30/10/1998, aprovou a Política Nacional de Medicamentos (PNM), 
cujo propósito precípuo é “garantir a necessária segurança, eficácia e qualidade dos 
medicamentos, a promoção do uso racional e o acesso da população àqueles considerados 



essenciais”.  Essa Portaria representa um marco na efetivação da política de medicamentos, 
uma vez que estabelece suas diretrizes básicas, suas prioridades e as responsabilidades dos 
gestores do SUS.  

Em relação às principais diretrizes, a referida Portaria determina que a reorientação de modelo 
de assistência farmacêutica, coordenada e disciplinada em âmbito nacional pelos três gestores 
do Sistema, deverá estar fundamentada: a) na descentralização da gestão; b) na promoção do 
uso racional dos medicamentos; c) na otimização e na eficácia do sistema de distribuição no 
setor público; e d) no desenvolvimento de iniciativas que possibilitem a redução nos preços 
dos produtos, viabilizando, inclusive, o acesso da população aos produtos no âmbito do setor 
privado.  

A Portaria nº 3.916 também define a Assistência Farmacêutica como: “grupo de atividades 
relacionadas com o medicamento, destinadas a apoiar as ações de saúde demandadas por 
uma comunidade. Envolve o abastecimento de medicamentos em todas e em cada uma de suas 
etapas constitutivas, a conservação e controle de qualidade, a segurança e a eficácia 
terapêutica dos medicamentos, o acompanhamento e a avaliação da utilização, a obtenção e 
a difusão de informação sobre medicamentos e a educação permanente dos profissionais de 
saúde, do paciente e da comunidade para assegurar o uso racional de medicamentos”. 

A Assistência Farmacêutica no SUS engloba as atividades de seleção, programação, 
aquisição, armazenamento, distribuição, controle da qualidade e utilização, que compreende 
a prescrição e a dispensação – o chamado Ciclo da Assistência Farmacêutica. Essas atividades 
devem favorecer a permanente disponibilidade dos produtos segundo as necessidades da 
população, identificadas com base em critérios epidemiológicos.  

Com objetivo de regulamentar a ação conjunta da União, Estados, Distrito Federal e 
Municípios no âmbito do SUS, o Pacto pela Saúde, cujas diretrizes foram aprovadas por meio 
da Portaria nº 399/GM/MS de 22/02/2006, enumerou os “princípios gerais do financiamento 
para o Sistema Único de Saúde”, dentre eles, o financiamento tripartite e o repasse fundo a 
fundo como modalidade preferencial de transferência de recursos entre os gestores.  

Nesse sentido, a Resolução nº 338, de 06/05/2004, do Conselho Nacional de Saúde (CNS), 
que aprovou a Política Nacional de Assistência Farmacêutica (PNAF), definiu a Assistência 
Farmacêutica: “Conjunto de ações voltadas à promoção, proteção e recuperação da saúde, 
tanto individual como coletiva, tendo o medicamento como insumo essencial e visando ao 
acesso e ao seu uso racional. Este conjunto envolve a pesquisa, o desenvolvimento e a 
produção de medicamentos e insumos, bem como a sua seleção, programação, aquisição, 
distribuição, dispensação, garantia da qualidade dos produtos e serviços, acompanhamento 
e avaliação de sua utilização, na perspectiva da obtenção de resultados concretos e da 
melhoria da qualidade de vida da população”. 

De acordo com o art. 24, da Portaria 204/GM/2077, o Bloco de Financiamento da Assistência 
da Assistência Farmacêutica se organiza em três componentes: Básico, Estratégico e 
Medicamentos de Distribuição Excepcional (atualmente denominado de Componente 
Especializado da Assistência Farmacêutica). 

Em 26/11/2009, foi publicada a Portaria/MS nº 2.981/2009, regulamentando e aprovando, 
no âmbito do SUS, o Componente Especializado da Assistência Farmacêutica como parte 
da Política Nacional de Assistência Farmacêutica, integrante do Bloco de Financiamento da 
Assistência Farmacêutica. 

O Componente Especializado da Assistência Farmacêutica é uma estratégia de acesso a 
medicamentos no âmbito do SUS, caracterizado pela busca da garantia da integralidade do 
tratamento medicamentoso.  



Em 30/07/2013, o Ministério da Saúde publicou no Diário Oficial da União (DOU) as regras 
para financiamento e execução do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica 
no âmbito do (SUS) com a edição da Portaria MS nº 1.554/2013. De acordo com o texto da 
Portaria, o acesso aos medicamentos que fazem parte das linhas de cuidado para as doenças 
contempladas no âmbito do Componente será garantido mediante a pactuação entre a União, 
Estados, Distrito Federal e Municípios conforme as diferentes responsabilidades definidas 
no referido normativo.  

Nesse contexto é executada a Ação Governamental 4705 – Apoio Financeiro para Aquisição 
e Distribuição de Medicamentos do Componente Especializado da Assistência 
Farmacêutica, a cargo da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos 
(SCTIE/MS), que busca garantir a integralidade do tratamento medicamentoso, em nível 
ambulatorial, dentro da Política Nacional da Assistência Farmacêutica, cujas linhas de 
cuidado estão definidas em Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas publicados pelo 
Ministério da Saúde. 

Os medicamentos que constituem as linhas de cuidado para as doenças contempladas estão 
divididos em três grupos com características, responsabilidades e formas de organização 
distintas, conforme a seguir: Grupo 1, Grupo 2 e Grupo 3. 

O Grupo 1 é aquele cujo financiamento está sob a responsabilidade exclusiva da União, 
constituído por medicamentos que representam elevado impacto financeiro. Os 
medicamentos são indicados para doenças complexas, casos de refratariedade ou 
intolerância a primeira e/ou a segunda linha de tratamento e que se incluem em ações de 
desenvolvimento produtivo no complexo industrial da saúde. Os medicamentos desse grupo 
devem ser dispensados somente para as doenças (CID-10) contempladas no Componente e 
divide-se em:  

- Grupo 1A: medicamentos com aquisição centralizada pelo Ministério da Saúde; 

- Grupo 1B: medicamentos adquiridos pelos Estados com transferência de recursos 
financeiros pelo Ministério da Saúde, na modalidade Fundo a Fundo. 

O Grupo 2 é constituído por medicamentos cuja responsabilidade pelo financiamento é das 
Secretarias Estaduais da Saúde (Estados e Distrito Federal). Os medicamentos desse grupo 
2 devem ser adquiridos, financiados e dispensados por tais secretarias.  

O Grupo 3 é constituído por medicamentos cuja responsabilidade pelo financiamento é 
tripartite, sendo a aquisição e dispensação de responsabilidade dos municípios sob 
regulamentação da Portaria GM nº 2.982/2009 (Assistência Farmacêutica Básica). 

Com efeito, o acesso ao medicamento propriamente dito, na maioria das vezes, é a única 
estratégia para a recuperação do paciente ou para a redução dos riscos de doenças e suas 
sequelas. 

Em Mato Grosso, conforme dados obtidos junto à Secretaria Estadual de Saúde, responsável 
pela execução da Ação Governamental 4705, existem 20.033 ocorrências de enfermidades, 
sendo que 61% dos casos estão concentrados nos Municípios de Cuiabá, Várzea Grande e 
Rondonópolis, e o restante (39%) distribuem-se entre os demais 131 municípios do Estado, 
conforme evidencia o gráfico seguinte: 

 

Gráfico 1– Ocorrências endêmicas em Mato Grosso 



 
Fonte: Ofício nº 188/2014/SAF/SES – MT - Superintendência de Assistência Farmacêutica – SES/MT. 

 

Em termos de epidemiologia, 50% das ocorrências estão concentradas em sete enfermidades, 
conforme quadro seguinte: 

Quadro 1 – Percentual por tipo de enfermidades. 

CID (*) Quant. Descrição % 
% 

Acumulado 
F200 2.056 Esquezofrenia paranoide 10% 10% 

N180 1.972 Doença renal em estágio final 10% 20% 

J450 1.778 Asma predominantemente alérgica 9% 29% 

H401 1.709 Glaucoma primário de ângulo aberto 9% 38% 

E10 1.416 Diabetes mellitos insulino dependente 7% 45% 

M058 652 Outras artitres rematoides soropositivas 3% 48% 

B181 490 Hepatite crônica viral B sem agente delta 2% 50% 

- 9.960 Outras 436 enfermidades  50% 100% 

Total 20.033 - 100% - 

(*) CID - Classificação Internacional de Doenças. 

Fonte: Ofício nº 188/2014/SAF/SES – MT - Superintendência de Assistência Farmacêutica – SES/MT.  

 

Com o intuito de organizar o atendimento dessa clientela, a Secretaria Estadual de Saúde de 
Mato Grosso – SES/MT adota, em linhas gerais, a seguinte rotina: 

a) O setor responsável pela programação/solicitação de aquisição dos medicamentos do 
Grupo 1 (A e B) do componente especializado da assistência farmacêutica é a 
Gerência de Apoio Logístico – GALO da Superintendência de Assistência 
Farmacêutica – CAF; 

b) A área responsável pelas aquisições da Secretaria de Estado da Saúde de Mato 
Grosso – SES/MT do Grupo 1B do componente especializado é a Coordenadoria de 
Aquisição e Contratos – CAC, subordinada à Superintendência Administrativa da 
SES/MT; 
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c) O recebimento, o controle, o armazenamento e a dispensação dos medicamentos para 
os Municípios do interior do Estado é efetuado pelo almoxarifado de medicamentos 
e insumos de saúde da SES/MT, denominado de Central de Abastecimento e 
Distribuição de Insumos de Saúde – CEADIS; e 

d) Para guarda e controle das pastas de acesso, operacionalização do Sistema de 
Autorização de Procedimento de Alta Complexidade (APACs) e dispensação de 
medicamentos para os pacientes de Cuiabá – MT e Várzea Grande – MT, a CAF 
dispõe de uma farmácia de alto custo da SES/MT, intitulada de “Farmácia Cidadã”. 

Importante registrar que em 12/06/2011, a SES/MT celebrou com o Instituto Pernambucano 
de Assistência a Saúde - IPAS, qualificado como Organização Social de Saúde, o Contrato 
de Gestão nº 003/SES/MT/2011, tendo como objeto a implantação e operacionalização do 
gerenciamento da Central Estadual de Abastecimento de Insumos de Saúde - CEADIS, 
compreendendo: fluxo dos processos administrativos, armazenamento e movimentação de 
materiais, medicamentos e insumos de saúde, administração de estoques, estruturação e 
organização da central telefônica de atendimento, informatização de rede de assistência 
farmacêutica, a estruturação, implantação e operacionalização dos Núcleos do Componente 
Especializado, a estruturação das unidades usuárias de saúde, quando necessário, para 
recebimento e armazenamento de materiais, medicamentos e outros insumos e 
assessoramento no fortalecimento das políticas farmacêuticas.  

O referido Contrato de Gestão perdurou até 30/07/2013, quando o Estado de Mato Grosso, 
por meio do Decreto nº 1.874/2013, interveio na administração da Central Estadual de 
Abastecimento de Insumos de Saúde – CEADIS, sob a responsabilidade do Instituto 
Pernambucano de Assistência Social – IPAS.  

Na época, o Decreto especificou que a intervenção era devida ao iminente risco quanto ao 
cumprimento das metas assumidas no contrato de gestão e tinha o objetivo de “garantir o 
restabelecimento adequado dos serviços de saúde da CEADIS e a apuração das 
irregularidades apontadas nas auditorias”.  

As auditorias apontadas no Decreto nº 1.874/2013 referem-se às ações de controle 
promovidas pela Auditoria Geral do Estado – AGE, notadamente quanto ao Relatório de 
Auditoria nº 0074/2013, de 17/07/2013, que apontou diversas falhas na gestão IPAS, entre 
elas, a constatação de que entre novembro/2012 a abril/2013 foram baixados, por 
vencimento, medicamentos e insumos de saúde, no montante de R$ 1.328.774,74 (um 
milhão, trezentos e vinte e oito mil, setecentos e setenta e quatro reais e setenta e quatro 
centavos).  

Ante o exposto, por meio da Solicitação de Fiscalização nº 201404822/08, de 03/09/2014, 
foi solicitado à CAF que informasse se, após a edição do Decreto 1.874/2013, houve a 
elaboração de um Plano Estadual de Estruturação da Rede de Assistência Farmacêutica pela 
SES/MT, visando reestruturar a rede de Assistência Farmacêutica no sentido de obter 
racionalização e aperfeiçoamento do sistema de abastecimento de medicamentos do 
Componente Especializado da Assistência Farmacêutica.  Contudo, por meio do Ofício nº 
188/2014/SAF/SES–MT, de 04/09/2014, a Superintendência informou desconhecer as 
informações solicitadas. 

Por meio do Memorando nº 859/GBSAS/2014/SES/MT, de 15/09/2014, o Secretário 
Adjunto de Saúde informou que depois da rescisão do Contrato de Gestão nº 
003/SES/MT/2011 com o IPAS, a Secretaria instaurou o Processo nº 522392/2013, visando 
à contratação de empresa especializada na implantação e operacionalização do 



gerenciamento da CEADIS, considerando a decisão administrativa de terceirizar a logística 
de armazenamento e distribuição dos medicamentos e insumos de saúde da SES/MT. 

Por fim, é importante registrar que, independente da decisão por descentralizar a distribuição 
de medicamentos, deverá ser implementada a cooperação técnica e financeira entre os 
setores envolvidos.  Essa cooperação deve orientar e assessorar os processos de aquisição de 
medicamentos, os quais devem ser efetivados em conformidade com a realidade 
epidemiológica da clientela da Farmácia de Alto Custo, visando assegurar o abastecimento 
de forma oportuna, regular e com menor custo possível.  

  
##/Fato## 

2.1.2. Contratação mediante dispensas de licitação emergencial sem comprovação dos 
requisitos de urgência, resultando em prejuízo de R$ 55.697,70 pela não utilização de 
preços registrados em ata do Pregão Eletrônico nº 21/2013. 
 
Fato 
 
A aquisição consiste em um conjunto de procedimentos pelos quais se efetua o processo de 
compra dos medicamentos estabelecidos pela programação, com o objetivo de disponibilizar 
os mesmos em quantidade, qualidade e menor custo/efetividade, visando manter a 
regularidade e funcionamento do sistema. 

Com base no Memorando nº 546/2013/CAF/SES-MT, de 21/05/2013, expedido pela 
CAF/SES/MT, a Coordenadoria de Aquisições e Contratos da SES/MT, alegando a 
emergência em atender os pacientes da Farmácia cidadã, realizou três dispensas de licitação, 
com fundamento no art. 24, IV da Lei n. 8666/93, a saber:  

Processo nº 329069/2013: Dispensa de Licitação nº 66/2013, de R$ 92.980,00 homologada 
em 19/07/2013, para aquisição de 4.000 cápsulas de Acitretina 10 mg e 6.000 cápsulas de 
Acitretina 25 mg. Os produtos foram adquiridos da empresa GLENMARK Farmacêutica 
Ltda., CNPJ nº 44.363.661/0005-80. 

Processo nº 320847/2013: Dispensa de Licitação nº 101/2013, homologada em 23/08/2013, 
para a compra de 530 frascos de Rivastigmina 2mg/ml - 120ml da empresa BSB Comércio 
de Produtos Hospitalares Ltda, CNPJ nº 05.777.772/0001-58, no valor de R$ 130.427,70. 

Processo nº 314411/2013: Dispensa de Licitação nº 111/2013, de R$ 24.153,00, homologada 
em 05/09/2013, para aquisição de 24.900 cápsulas de Hidroxiureia – 500 mg da empresa 
Medcomerce Comercial de Medicamentos e Produtos Hospitalares Ltda., CNPJ 
37.396.017/0001-10.  

Ocorre que, quando da homologação dessas Dispensas de Licitação, já havia uma licitação 
concluída, o Pregão Eletrônico nº 21/2013 homologado em 09/07/2013, havendo atas de 
registros de preços para os mesmos produtos fornecidos pelas mesmas empresas. No entanto, 
os pareceres jurídicos indicavam que o referido pregão estaria em trâmite, quando 
efetivamente ele já estava homologado. 

Registre-se, ainda, que os produtos foram adquiridos por Dispensa das mesmas empresas 
que venceram esses itens no Pregão, conforme demonstrado na tabela a seguir.  

Quadro 4 – Comparativo entre o valor pago e o registrado em Ata. 

Dispensa 
de 

Licitação 

Valor 
unitário 
pago em 

Empresa 
fornecedora em 

razão da 
Dispensa 

Empresa 
vencedora do 

Pregão 21/2013 

Ata de Registro 
de Preços do 

Pregão 21/2013 

Valor 
unitário 

registrado 
no Pregão 



razão da 
Dispensa 

66/2013 R$ 2,27 GLENMARK Farmacêutica Ltda 
017-

E/2013/SES 
R$ 2,33 

101/2013 R$ 246,09 
BSB Comércio de Produtos 

Hospitalares Ltda 
017-

A/2013/SES 
R$ 141,00 

111/2013 R$ 0,97 
MEDCOMERCE Comercial de 

Medicam. e Prod. Hospitalares Ltda 
017-

H/2013/SES 
R$ 0,95 

Conforme pode ser observado no quadro acima, o maior impacto negativo ocorreu na 
Dispensa de Licitação nº 101/2013. A diferença unitária entre o preço pago e o registrado 
em ata, para a aquisição de Rivastigmina 2mg/ml – 120ml (Dispensa nº 101/2013) foi de R$ 
105,09. Considerando que houve aquisição de 530 frascos, houve um prejuízo de R$ 
55.697,70 (R$ 130.427,70 – R$ 74.730,00).  

A Dispensa nº 066/2013 foi fundamentada na justificativa apresentada pelo Presidente da 
Comissão Permanente de Licitação CPF nº ***.803.321-** (fl. 119 do Processo nº 
329069/2013), ratificada pelo Secretário de Estado de Saúde de Mato Grosso CPF nº 
***.464.399-** (fl. 119 do Processo nº 329069/2013) com parecer jurídico favorável 
emitido pelo Assessor Técnico – Assejur/SES/MT CPF nº ***.635.281-** (fls. 109 a 117 
do Processo nº 329069/2013) 

A Dispensa nº 101/2013 foi fundamentada na justificativa apresentada pelo Presidente da 
Comissão Permanente de Licitação CPF nº ***.803.321-** (fl. 146 do Processo nº 
320847/2013), ratificada pelo Secretário de Estado de Saúde de Mato Grosso CPF nº 
***.464.399-** (fl. 146 do Processo nº 320847/2013) com parecer jurídico favorável 
emitido pelo Assessor Técnico – Assejur/SES/MT CPF nº ***.635.281-** (fls. 120 a 129 
do Processo nº 320847/2013). 

A Dispensa nº 11/2013 foi fundamentada na justificativa apresentada pelo Presidente da 
Comissão Permanente de Licitação CPF nº ***.803.321-** (fl. 126 do Processo nº 
314411/2013), ratificada pelo Secretário de Estado de Saúde de Mato Grosso CPF nº 
***.464.399-** (fl. 126 do Processo nº 314411/2013) com parecer jurídico favorável 
emitido pelo Assessor Técnico – Assejur/SES/MT CPF nº ***.635.281-** (fls. 108 a 117 
do Processo nº 314411/2013). 

Nos termos da jurisprudência do Tribunal de Contas da União, é pressuposto da aplicação 
do caso de dispensa preconizado no art. 24, inciso IV, da Lei nº 8.666/93, que a situação 
adversa, dada como de emergência ou de calamidade pública, não se tenha originado, total 
ou parcialmente, da falta de planejamento, da desídia administrativa ou da má gestão dos 
recursos disponíveis, ou seja, que ela não possa, em alguma medida, ser atribuída à culpa ou 
dolo do agente público que tinha o dever de agir para prevenir a ocorrência de tal situação. 

O TCU proferiu o Acórdão 260/2002-Plenário que traz a seguinte questão: "devem ser 
adotadas as providências cabíveis para que sejam promovidos os processos licitatórios com 
a antecedência necessária para a sua conclusão antes do término do contrato vigente, 
evitando-se a descontinuidade da prestação dos serviços e a realização de dispensa de 
licitação, fundamentada no art. 24, inciso IV, quando não estiverem absolutamente 
caracterizados os casos de emergência e calamidade pública estabelecidos no citado 
dispositivo". O Acórdão nº 425/2012 - Plenário apresenta orientação nesse mesmo sentido. 

Cabe destacar que a Advocacia Geral da União, por meio da Orientação Normativa nº 11, 
expediu a seguinte recomendação: “a contratação direta com fundamento no inc. IV do art. 
24 da Lei nº 8.666, de 1993, exige que, concomitantemente, seja apurado se a situação 



emergencial foi gerada por falta de planejamento, desídia ou má gestão, hipótese que, quem 
lhe deu causa será responsabilizado na forma da lei”. 

Dessa forma, considerando que a SES/MT tinha a possibilidade de aquisição de 
medicamentos registrados em ata do Pregão Eletrônico nº 21/2013, não está comprovada nos 
autos a situação que autorize a contratação emergencial nos termos do inciso IV, art. 24, da 
Lei 8.666/93.  

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Por meio do Ofício nº 25046/2014/NAC1/CGU-Regional/MT/CGU-PR, de 26/09/2014, 
protocolizado em 29/09/2014 na Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso (SES/MT) 
foi dado conhecimento ao gestor dos resultados da fiscalização realizada pela Controladoria-
Geral da União no âmbito da SES/MT acerca do Componente Especializado da Assistência 
Farmacêutica, com prazo de 10 (dez) dias corridos para apresentação de justificativas ou 
esclarecimentos. 

No entanto, decorrido o prazo, o gestor não apresentou manifestação. 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

Ante a ausência de manifestação do Secretário de Estado de Saúde de Mato Grosso, cumpre 
esclarecer que o uso de Dispensas de licitações, ao invés de efetuar as aquisições de 
medicamentos pelo Pregão Eletrônico nº 21/2013, demonstram falhas de programação na 
Gerência de Aquisições da SES/MT e resultaram prejuízos ao erário, cujos atos foram 
homologados pelo Secretário de Estado de Saúde de Mato Grosso. 

  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: Notificar o gestor responsável, mediante aviso prévio de 60 (sessenta) 
dias, para que efetue o ressarcimento ao Fundo Nacional de Saúde (FNS) dos valores 
identificados como prejuízo, acrescidos da atualização prevista nas normas aplicáveis; e, 
após esgotadas as medidas administrativas sem obtenção do ressarcimento pretendido, 
encaminhar o fato ao FNS para a instauração da Tomada de Contas Especial, observadas as 
disposições da Instrução Normativa TCU n° 71/2012, por determinação do art. 8° da Lei n° 
8.443/1992. 
 
 
2.1.3. Compra dos medicamentos analisados do Grupo 1B obedece o PMVG e as 
isenções fiscais do ICMS. 
 
Fato 
 

 Objetivando avaliar os preços de aquisições dos insumos do Grupo 1B, escolheu-se 
aleatoriamente 17 itens, conforme quadro a seguir: 

Quadro 5 – Comparativo dos preços praticados 



Número da 
Licitação p/ 
Registro de 

Preços 

Princípio Ativo/apresentação 
PMVG 
Unitário 

(R$) 

Quantidade 
Adquirida 

Valor 
Unitário 
Despesa 

Liquidada 
(R$) 

Valor Total 
Despesa 

Liquidada 
(R$) D

if
er

en
ça

 

D
is
pe

ns
a 

66/2013 Acitretina 10MG Capsula 2,81 4.000,00 2,27 9.080,00 - 

66/2013 Acitretina 25MG Capsula 6,82 6.000,00 5,65 33.900,00 - 

101/201
3 

Risperidona 1MG Comprimido 0,55 33.000,00 0,3 9.801,00 - 

101/201
3 

Risperidona 3MG Comprimido 0,55 10.500,00 0,34 3.528,00 - 

111/201
3 

Hidroxiureia 500MG Capsula 0,98 24.900,00 0,97 24.153,00 - 

C
ar

on
a 

Carona 
Somatropina 12 UI Frasco 

Ampola 
247,68 5.000,00 128,24 

641.200,0
0 

- 

Carona 
Somatropina 12 UI Frasco 

Ampola 
247,68 5.000,00 128,24 

641.200,0
0 

- 

Carona 
Somatropina 12 UI Frasco 

Ampola 
247,68 5.000,00 128,24 

641.200,0
0 

- 

P
re

gã
o 

09/2013 
Galantamina 8MG Capsula 

Liberação Prolongada 
6,65 2.499,00 6,64 16.593,36 - 

09/2013 
Galantamina ER 16 MG Caps 

Liberacao Prolongada 
7,65 2.996,00 7,64 22.889,44 - 

09/2013 
Galantamina ER 24MG 

Comprimido Liberacao Prol. 
8,22 4.984,00 8,22 40.968,48 - 

09/2013 
Amantadina, Cloridrato 100MG 

Comprimido 
0,52 1.400,00 0,44 616 - 

13/2013 Leflunomida 20MG Comprimido 6 40.590,00 5 
202.950,0

0 
- 

21/2013 
Selegilina, Cloridrato 5MG 

Comprimido 
0,94 4.200,00 0,5 2.100,00 - 

21/2013 
Rivastigmina 2MG/ML Frasco 

120ML 
246,09 470 141 66.270,00 - 

21/2013 
Sildenafila, Citrato 20MG 

Comprimido 
13,45 2.340,00 10 23.400,00 - 

21/2013 
Toxina Botulinica Tipo A 
500UI/ML Frasco Ampola 

905,73 500 881,95 
440.975,0

0 
- 

FONTE: Tabelas CMED e Valores pagos pela SES. 

O resultado da análise indica que a compra dos medicamentos analisados do grupo 1B 
obedece ao PMVG, ou seja, às isenções fiscais do ICMS. 

  
##/Fato## 

2.1.4. Avaliação do recebimento de medicamentos especializados enviados pelo 
Ministério da Saúde ao Estado de Mato Grosso. 
 
Fato 
 

Mediante visita ao Almoxarifado Central da Superintendência de Assistência Farmacêutica, 
a equipe de fiscalização teve acesso ao controle de recebimento dos medicamentos 
descentralizados pelo Ministério da Saúde e constatou-se que o Estado recebeu todas as 



apresentações farmacêuticas (medicamentos) enviadas pela SCTIE conforme as condições 
contratuais definidas para a entrega. 

 

  
##/Fato## 

2.1.5. Deficiência nos controles de dispensação de medicamentos. 
 
Fato 
 

Foi realizada uma amostra de 162 (cento e sessenta e duas) Autorizações de Procedimentos 
Ambulatoriais de Alta Complexidade – APACS para verificação de regularidade do processo 
de dispensação de medicamentos especializados a pacientes de Mato Grosso. Com base na 
amostra selecionada, foi solicitada a documentação de todos os pacientes titulares das 
APACs, a fim de verificar a regularidade da realização dos procedimentos específicos de 
cada autorização. 

De posse dos prontuários dos pacientes, constatou-se a existência de toda a documentação 
necessária à formalização da dispensação dos medicamentos, excetuados os recibos de 
dispensação, que necessitaram de procedimentos específicos de exame, conforme segue 
detalhado. 

Inicialmente, os recibos de dispensação, tais quais as pastas dos pacientes, estariam na 
Farmácia de Alto Custo (Central), onde a equipe de fiscalização iniciou seus trabalhos. Nesta 
unidade constatou-se, por fim, não haver padrão de organização dos arquivos documentais.  

Os recibos solicitados estariam localizados numa sala pequena, localizada nos fundos da 
Farmácia que, apesar de seu diminuto espaço, é utilizada também pelo suporte técnico de 
informática da unidade.  

Não havendo servidor responsável especificamente pelo arquivamento dos processos, coube 
à equipe de fiscalização, com apoio eventual de funcionário da Farmácia, vasculhar as caixas 
de documentação na busca dos documentos solicitados. Segue registro fotográfico, realizado 
em 12/09/2014, da sala de arquivos: 



 
 

 
 

Finalizada a busca, havia, aproximadamente, 100 (cem) recibos não encontrados.  Foi, então, 
informado que haveria uma segunda sala de arquivamento. Segue registro fotográfico. 



 

 

 
 

Conforme se observa, esta sala também não tem uso exclusivo para arquivamento 
documental. Enquanto se buscava mais documentos nessa sala, a funcionária responsável 
pela Farmácia tentava encontrar parte da documentação em outro local de arquivamento, 
próximo à área administrativa, no qual são armazenadas as pastas dos pacientes. Segue 
registro fotográfico do local: 



 

 

 
 

Ao fim da procura na Unidade, restava encontrar 67 (sessenta e sete) recibos, que passaram 
a ser rastreados, então, na Superintendência de Assistência Farmacêutica. Nesta unidade 
também se constatou a ausência de padronização de arquivamento, ora os recibos estavam 
avulsos, em caixas identificadas pelo mês de dispensação, ora estavam nas pastas dos 
pacientes titulares das APACs. 



Depois do rastreamento finalizado, restarem sem ser localizados 05 (cinco) recibos de 
entrega de medicamentos, conforme Ofício n. 189/2014/SAF/SES-MT, de 04 de setembro 
de 2014. São estes: 

 

 

A partir da análise dos recibos encontrados, constatou-se que 53 (cinquenta e três) APACs 
apresentaram inconsistência na assinatura dos respectivos recibos de dispensação, ou seja, a 
pessoa que assina a retirada do medicamento não coincide com o responsável elencado no 
banco de dados do Ministério da Saúde, conforme segue: 

Quadro 8 – Recibos com dados inconsistentes 

Nº da APAC 
Nº do Cartão 

Nacional de Saúde 
Datas dos Recibos com 

divergência 
Responsável 

Previsto 
Responsável 
Identificado 

5113200746984 106*********009 13/12/2013 
Próprio 
paciente 

L. M. S. 

5113200631319 203*********006 25/01/2013 
Próprio 
paciente 

S. L. P. C. 

5113200620770 898*********213 09/12/2013 M. G. C. S. K. C. S. 

5113200434694 898*********803 01/10/2013; 01/11/2013 
Próprio 
paciente 

M. D. B. S. M. 

5113200640988 898*********746 05/11/2013 
Próprio 
paciente 

R. S. L. 

5113200613675 801*********870 18/11/2013 
Próprio 
paciente 

A. C. S. H. 

5113200639514 898*********286 05/11/2013 
Próprio 
paciente 

M. R. A. S. 

5113200636698 898*********504 04/11/2013 M. J. L. R. L. C. 

5113200604776 898*********344 12/11/2013 
Próprio 
paciente 

Sem assinatura 

5113200635697 801*********413 
01/11/2013; 02/12/2013 e 

02/01/2014 
Próprio 
paciente 

L. J. S. N. 

5113200709837 898*********528 08/01/2014 
Próprio 
paciente 

A. O. C. 

5113200652824 161*********005 13/11/2013 
Próprio 
paciente 

E. A. S. 

5113200632804 898*********259 29/10/2013 
Próprio 
paciente 

M. N. B. M. 

5113200645014 898*********844 07/11/2013 
Próprio 
paciente 

I. S. 

5113200650558 204*********008 12/11/2013; 09/12/2013 
Próprio 
paciente 

I. C. R. 

5113200629780 898*********434 25/10/2013; 16/12/2013 
Próprio 
paciente 

S. O. P.; I. P. 

5113200633673 700*********134 29/11/2013; 30/10/2013 
Próprio 
paciente 

B. G. B. 

5113200636599 801*********053 01/11/2013 
Próprio 
paciente 

M. R. F. G. 

5113200625478 801*********024 
23/10/2013; 21/11/2013 e 

04/12/2013 
Próprio 
paciente 

E. F. M. F. 

5113200732453 203*********003 05/12/2013 
Próprio 
paciente 

L. L. F. O. 

Quadro 7 – Recibos não localizados 
APAC Data do Recibo 

5113200434694 01/10/2013 
5113200620770  21/10/2013 
5113200620770  21/11/2013 
5113200646940 27/01/2014 
5113200637083 14/01/2014 



5113200634443 898*********557 31/10/2013 
Próprio 
paciente 

A. O. 

5113200435343 801*********788 02/10/2013 
Próprio 
paciente 

C. C. R. A. 

5113200714490 801*********788 22/11/2013 
Próprio 
paciente 

C. C. R. A. 

5113200649788 801*********420 05/12/2013 
Próprio 
paciente 

E. S. F. 

5113200729758 203*********007 04/12/2013 
Próprio 
paciente 

C. T. C. 

5113200733510 206*********006 
05/12/2013; 03/01/2014 e 

05/02/2014 
Próprio 
paciente 

R. S. A. 

5113200616909 898*********957 17/10/2013 e 29/11/2013 
Próprio 
paciente 

W. L. P. B. 

5113200737084 700*********905 09/12/2013 e 08/01/2014 
Próprio 
paciente 

S. C. P. 

5113200723147 898*********186 29/11/2013 
Próprio 
paciente 

M. B. C. 

5113200607559 898*********271 11/10/2013; 11/12/2013 
Próprio 
paciente 

M. S. S. 

5113200650790 898*********271 
12/11/2013; 11/12/2013 e 

10/01/2014 
Próprio 
paciente 

M. S. S. 

5113200618889 898*********163 18/10/2013 
Próprio 
paciente 

B. P. N. B. S. 

5113200640372 201*********009 
05/11/2013; 03/12/2013 e 

02/01/2014 
Próprio 
paciente 

C. V. A. 

5113200615226 801*********607 17/10/2013 
Próprio 
paciente 

J. A. S. 

5113200734345 898*********174 06/12/2013 
Próprio 
paciente 

H. C. C. S. 

5113200730660 801*********521 04/12/2013 
Próprio 
paciente 

C. E. C. C. 

5113200631781 898*********413 29/10/2013; 02/12/2013 
Próprio 
paciente 

B. C. G. A. 

5113200726106 201*********004 03/12/2013 
Próprio 
paciente 

S. S. P. 

5113200441107 207*********006 08/10/2013 
Próprio 
paciente 

E. S. P. 

5113200712345 204*********007 21/11/2013 
Próprio 
paciente 

J. M. S. 

5113200613433 898*********564 16/10/2013 
Próprio 
paciente 

N. G. S. A. 

5113200643540 203*********000 06/11/2013 
Próprio 
paciente 

C. M. A. C 

5113200443285 201*********002 09/10/2013; 10/12/2013 
Próprio 
paciente 

R. G. S. 

5113200723301 898*********473 
02/12/2013; 02/01/2014 e 

03/02/2014 
Próprio 
paciente 

J. P. A. S. 

5113200628613 801*********598 24/10/2013 
Próprio 
paciente 

E. G. G. 

5113200649095 898*********234 
11/11/2013; 10/12/2013 e 

06/01/2014 
Próprio 
paciente 

L. A. C. 

5113200605788 206*********003 10/10/2013 
Próprio 
paciente 

F. S. 

5113200442284 898*********239 08/10/2013 
Próprio 
paciente 

E. M. S. 

5113200648864 124*********004 11/11/2013 
Próprio 
paciente 

M. M. P. S. 



5113200710563 898*********584 06/12/2013; 14/01/2014 
Próprio 
paciente 

P. F. F. 

5113200710519 801*********610 19/11/2013 
Próprio 
paciente 

E. C. H. 

5113200654122 898*********533 13/11/2013 e 06/01/2014 
Próprio 
paciente 

L. C. O. 

5113200638337 801*********097 04/11/2013; 03/12/2013 
Próprio 
paciente 

S. M. S. 

  

Conforme se observa, a inexistência de padronização de arquivamento, com fluxo definido, 
responsável específico e local estabelecido, representa um ponto crítico no processo de 
execução do Programa de Medicamentos Especializados. Destaca-se que se trata de 
programa de saúde, com dispensação de medicamentos de alto custo, do qual se faz 
necessário controle eficiente, fidedigno e confiável. 

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Por meio do Ofício nº 25046/2014/NAC1/CGU-Regional/MT/CGU-PR, de 26/09/2014, 
protocolizado em 29/09/2014 na Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso (SES/MT) 
foi dado conhecimento ao gestor dos resultados da fiscalização realizada pela Controladoria-
Geral da União no âmbito da SES/MT acerca do Componente Especializado da Assistência 
Farmacêutica, com prazo de 10 (dez) dias corridos para apresentação de justificativas ou 
esclarecimentos. 

No entanto, decorrido o prazo, o gestor não apresentou manifestação. 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

Ante a ausência de manifestação do Secretário de Estado de Saúde de Mato Grosso, cumpre 
esclarecer, conforme estabelece o Artigo 39 da Portaria nº 1554/2013, no ato da dispensação, 
o recibo de dispensação do deverá ser será devidamente preenchido e assinado, sendo 
mantidos em arquivo pela unidade responsável pela dispensação, conforme disciplina o Art. 
40 da mesma norma. 

  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: Recomenda-se à SCTIE que determine a SES/MT a manter o processo 
dos pacientes organizados e com todos os documentos obrigatórios, conforme art. 27 da 
Portaria GM/MS nº 1.554/2013. 
 
Recomendação 2: Recomenda-se à SCTIE que encaminhe ao Fundo Nacional de Saúde as 
informações a respeito das autorizações de procedimentos ambulatoriais - APAC's faturadas 
sem a respectiva comprovação de execução no intuito de instaurar procedimento 
administrativo visando o ressarcimento de recursos financeiros e, no caso de medicamentos 
do Grupo 1A, seja realizada a glosa na próxima remessa a ser realizada pelo MS, nas 
situações em que não foi identificada a efetiva dispensação dos insumos aos pacientes.  
 
 
2.1.6. Restrição aos trabalhos de fiscalização em virtude de não disponibilização de 
documentos e informações pela Secretaria de Estado de Saúde. 



 
Fato 
 
O Secretário Adjunto de Saúde informou, mediante Memorando nº 
859/GBSAS/2014/SES/MT, de 15/09/2014, que a logística de armazenamento e distribuição 
dos medicamentos e insumos eram de responsabilidade do IPAS – Instituto Pernambucano 
de Assistência e Saúde, que teve seu Contrato de Gestão nº 003/SES/MT/2011rescindido em 
27/01/2014. Segundo o mesmo documento, depois da rescisão a SES/MT publicou o Edital 
nº 01/2014 (Processo nº 522392/2013) para contratação de empresa especializada na 
implantação e operacionalização do gerenciamento da CEADIS – Central Estadual de 
Abastecimento de Insumos de Saúde, uma vez que houve decisão administrativa de 
terceirizar a logística de armazenamento e distribuição dos medicamentos e insumos da 
Secretaria de Estado de Saúde.  

As informações prestadas pelo Secretário não demonstram que tal processo foi concluído e 
não indicam a responsabilidade pela administração da CEADIS no período entre a rescisão 
com o IPAS e a nova contratação. 

Agrava a situação o fato de se ter constatado paralisação dos serviços por parte dos 
contratados responsáveis pelo Almoxarifado Central quando da verificação “in loco” 
realizada em 16/09/2014. 

Em virtude de todo o exposto, foram emitidas duas Solicitações de Fiscalizações à Secretaria 
de Estado de Saúde, a saber:  

a) Solicitação de Fiscalização nº 201404822/09: 

1.1. Disponibilizar o instrumento contratual atual de contratação de pessoal 
responsável pelo CEADIS, informando o nome do fiscal responsável pelo 
acompanhamento da execução contratual e a sua vinculação com qual unidade 
organizacional da SES/MT.   

1.2 Disponibilizar o processo de contratação de pessoal para substituição da equipe 
do IPAS. 

b) Solicitação de Fiscalização nº 201404822/10: 

1.1. Informar o motivo da redução de quadro de pessoal enfrentada desde 12/09/14 
pela Farmácia Central de Alto Custo do estado de Mato Grosso e pela 
Superintendência de Assistência Farmacêutica, especialmente no que se refere ao 
Almoxarifado Central da Farmácia de Alto Custo. 

1.2. Apresentar quadro de pessoal da Superintendência de Assistência 
Farmacêutica, incluindo Almoxarifado Central e unidades de dispensação, 
detalhando, no mínimo, nome, CPF, tipo de vínculo empregatício, instrumento de 
ingresso, data de admissão e jornada de trabalho. 

 

Em resposta aos documentos, esta Controladoria recebeu em 17/09/2014, mediante a 
mensagem eletrônica encaminhada pela controladora interna da Secretaria de Estado de 
Saúde de Mato Grosso, solicitação de prorrogação de prazo, nos seguintes termos: 

“As solicitações de Fiscalização de nº 201404822-09 e 201404822-10 foram 
encaminhadas para o Gabinete do Secretário de Saúde, onde o mesmo solicitou 
prorrogação de prazo até dia 22-09 (segunda-feira) para que possa enviar as 
documentações solicitadas” (sic). 



Considerando a relevância das informações solicitadas, prorrogou-se o prazo de resposta nos 
termos solicitados mediante emissão da Solicitação de Fiscalização nº 201404822/11. Ainda 
assim, a SES/MT não disponibilizou quaisquer documentos e informações em atendimento 
às solicitações. 

Importante registrar que o acesso irrestrito às informações e documentos necessários à 
completa execução de auditorias e fiscalizações é pressuposto inarredável ao pleno exercício 
do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal, exercido pela Controladoria-
Geral da União, nos termos do art. 74 da Constituição Federal. 

E, para o pleno exercício dessa competência, os trabalhos de fiscalização devem 
desenvolver-se integralmente, não sendo escusáveis atrasos ou omissões de gestores no 
atendimento de solicitações de documentos ou informações por parte de equipes de auditoria, 
sem motivo justificado. 

Sobre esse assunto, cabe registrar que o artigo 26 da Lei nº 10.180/2001 assevera que 
“nenhum processo, documento ou informação poderá ser sonegado aos servidores dos 
Sistemas de Contabilidade Federal e de Controle Interno do Poder Executivo Federal, no 
exercício das atribuições inerentes às atividades de registros contábeis, de auditoria, 
fiscalização e avaliação de gestão”, determinando que o agente público que, por ação ou 
omissão, causar embaraço, constrangimento ou obstáculo à atuação dos Sistemas de 
Contabilidade Federal e de Controle Interno, no desempenho de suas funções institucionais, 
ficará sujeito à pena de responsabilidade administrativa, civil e penal. 

Ademais, o Decreto-Lei nº 200/67, em seu artigo 93, dispõe que “quem quer que utilize 
dinheiro público terá de justificar seu bom e regular emprego na conformidade das leis, 
regulamentos e normas emanadas das autoridades administrativas competentes”. 

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Por meio do Ofício nº 25314/2014/NAC1/CGU-Regional/MT/CGU-PR, de 29/09/2014, 
protocolizado em 30/09/2014 na Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso (SES/MT) 
foi dado conhecimento ao gestor dos resultados da fiscalização realizada pela Controladoria-
Geral da União no âmbito da SES/MT acerca do Componente Especializado da Assistência 
Farmacêutica, com prazo de 10 (dez) dias corridos para apresentação de justificativas ou 
esclarecimentos. 

No entanto, decorrido o prazo, o gestor não apresentou manifestação. 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

Ante a ausência de manifestação do Secretário de Estado de Saúde de Mato Grosso, cumpre 
esclarecer, conforme estabelece o art. 26, da Lei 10.180/2001, que o “agente público que, 
por ação ou omissão, causar embaraço, constrangimento ou obstáculo à atuação dos 
Sistemas de Contabilidade Federal e de Controle Interno, no desempenho de suas funções 
institucionais, ficará sujeito à pena de responsabilidade administrativa, civil e penal”. 

Importante registrar que a logística de armazenamento e distribuição dos medicamentos do 
componente especializado são atos administrativos necessários para a manutenção da 
demanda da Farmácia de Alto Custo. A falta de apresentação de informações por parte do 
Secretário de Estado de Saúde de Mato Grosso, enquanto gestor principal, impossibilita a 
avaliação acerca da responsabilidade pela gestão da CEADIS após a rescisão com o IPAS.  



  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: Recomenda-se à SCTIE que notifique a SES/MT, alertando para a 
necessidade do cumprimento da Lei 10.180/2001, posto que em seu artigo 26 estabelece que 
"o agente público que, por ação ou omissão, causar embaraço, constrangimento ou obstáculo 
à atuação dos Sistemas de Contabilidade Federal e de Controle Interno, no desempenho de 
suas funções institucionais, ficará sujeito à pena de responsabilidade administrativa, civil e 
penal". 
 
 
2.1.7. 66 beneficiários dos 126 entrevistados relataram que houve falta de 
medicamentos em pelo menos 1 (um) mês desde seu cadastramento.  
 
Fato 
 

Foi realizada uma amostra de 162 (cento e sessenta e duas) Autorizações de Procedimentos 
Ambulatoriais de Alta Complexidade – APACs para verificação de regularidade do processo 
de dispensação de medicamentos especializados a pacientes de Mato Grosso.  

As 162 APACs corresponderam a 155 (cento e cinquenta e cinco) pacientes. Com base na 
amostra selecionada, foi realizada entrevista com cada paciente. 

O contato com o paciente ou responsável seguiu os seguintes procedimentos: 

a) Primeiramente, foi tentado contato telefônico no mínimo 3 (três) vezes em dias e horários 
diferentes. Os números de telefone e endereços foram obtidos tanto nos sistemas 
corporativos da CGU quanto no sistema corporativo da Secretaria Estadual de Saúde de MT; 

b) Em um segundo momento, foi verificada a data de agendamento dos pacientes para 
recebimento dos medicamentos com fim de entrevista-los; 

c) Nos casos em que não foi possível contato telefônico, nem entrevista por ocasião do 
recebimento dos medicamentos, foram realizadas visitas para entrevistar os 
pacientes/responsáveis na sua residência, desde que a residência fosse localizada na capital 
ou região metropolitana. 

Dos 155 (cento e cinquenta e cinto) pacientes da amostra, 29 (vinte e nove) não foram 
localizados, ou seja, 19% (dezenove por cento) dos pacientes da amostra não foram 
entrevistados.  

Dos 126 entrevistados, que corresponderam a 133 (cento e trinta e três) APACs, em relação 
ao período analisado, 01 (um) afirmou ter recebido o medicamento em quantidade inferior 
ao prescrito e 17 (dezessete) deles não se lembram dos detalhes do recebimento, conforme 
quadro demonstrativo abaixo: 

Quadro 10 – Demonstrativo da entrega dos medicamentos no período analisado 

Situação da entrega dos medicamentos no período em análise – 
01/07/2013 a 30/06/2014. 

Quantidade 
de APACs 

Percentual 
sobre o 

total 

O paciente estava cadastrado no programa e recebeu esse medicamento 
na quantidade necessária. 

68 42% 

O paciente estava cadastrado no programa e recebeu esse medicamento 
em quantidade inferior ao prescrito. 

1 1% 



O paciente estava cadastrado no programa, mas não se lembra dos 
detalhes de recebimento no período em análise. 

17 10% 

Não foi possível localizar o beneficiário após: 3 tentativas de contato 
telefônico em dias e horários diferentes; envio de SMS ou recado para 
retorno; consulta ao sistema Macros no Novo Ativa para tentar obter 
outras informações de contato (outros telefones, local de trabalho, etc); 
tentativa de entrevista com o beneficiário no local de dispensação (no 
caso de haver agendamento); tentativa de visita ao beneficiário na sua 
residência para fazer a entrevista. 

29 18% 

Outros 47 29% 

Total de APACs 162 100% 

 

Dos 126 entrevistados, 66 (sessenta e seis) afirmaram que houve falta do medicamento por 
pelo menos um mês desde o seu cadastramento no Programa, conforme quadro 
demonstrativo abaixo: 

Quadro 11 – Demonstrativo da entrega dos medicamentos desde o cadastramento 

Situação da entrega dos medicamentos desde o cadastramento do 
paciente 

Número 
de 

pacientes 

Percentual 
sobre o 

total 
O paciente está ou estava cadastrado no programa e nunca houve falta de 
medicamento. 

54 35% 

O paciente está ou estava cadastrado no programa e houve falta (parcial ou 
total) de medicamento pelo menos um mês. 

66 43% 

Não foi possível localizar o beneficiário após: 3 tentativas de contato 
telefônico em dias e horários diferentes; envio de SMS ou recado para 
retorno; consulta ao sistema Macros no Novo Ativa para tentar obter outras 
informações de contato (outros telefones, local de trabalho, etc); tentativa 
de entrevista com o beneficiário no local de dispensação (no caso de haver 
agendamento); tentativa de visita ao beneficiário na sua residência para 
fazer a entrevista. 

29 19% 

Outros 6 4% 
Total de pacientes 155 100% 

 

Dos pacientes que afirmaram que houve falta do medicamento pelo menos por um mês, 
verifica-se a concentração da falta nos seguintes medicamentos: 



 

 

Registre-se que, em que pese a falta do medicamento Somatropina, este foi o item adquirido 
em maior quantidade pela SES/MT no período analisado. 

A falta dos medicamentos para os pacientes é a consequência das fragilidades nas compras 
e no controle do almoxarifado, conforme registrado em itens específicos deste relatório.  A 
fragilidade da estrutura gerencial, da gestão de pessoas e dos controles internos 
administrativos irão refletir diretamente na qualidade do serviço prestado ao cidadão. 

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Por meio do Ofício nº 25314/2014/NAC1/CGU-Regional/MT/CGU-PR, de 29/09/2014, 
protocolizado em 30/09/2014 na Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso (SES/MT) 
foi dado conhecimento ao gestor dos resultados da fiscalização realizada pela Controladoria-
Geral da União no âmbito da SES/MT acerca do Componente Especializado da Assistência 
Farmacêutica, com prazo de 10 (dez) dias corridos para apresentação de justificativas ou 
esclarecimentos. 

No entanto, decorrido o prazo, o gestor não apresentou manifestação. 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

Ante a ausência de manifestação do Secretário de Estado de Saúde de Mato Grosso, cumpre 
esclarecer, conforme estabelece o art. 26, da Lei 10.180/2001, que o “agente público que, 
por ação ou omissão, causar embaraço, constrangimento ou obstáculo à atuação dos 
Sistemas de Contabilidade Federal e de Controle Interno, no desempenho de suas funções 
institucionais, ficará sujeito à pena de responsabilidade administrativa, civil e penal”. 

Registre-se, também, que a responsabilidade pelo planejamento anual das compras de 
medicamentos é de responsabilidade da Gerência de Aquisições, vinculada à Coordenadoria 
de Aquisições e Contratos da Superintendência Administrativa da SES/MT. 

  
##/AnaliseControleInterno## 

0% 10% 20% 30% 40%

Outros

FORMOTEROL 12 MCG + BUDESONIDA 400 MCG…

SOMATROPINA 12 UI INJETAVEL (Por frasco-ampola)

ALFAEPOETINA 4.000 UI INJETAVEL (Por frasco-ampola)

OLANZAPINA 10 MG (Por comprimido)

PRAMIPEXOL 1 MG (Por comprimido)

VIGABATRINA 500 MG (Por comprimido)

DONEPEZILA 10 MG (Por comprimido)

LEUPRORRELINA 11,25 MG INJETAVEL (Por frasco-…

RISPERIDONA 2 MG (Por comprimido)

Percentual de medicamentos que faltaram sobre total de APACs

Percentual de

medicamentos

que faltaram

sobre total de

APACs



Recomendações: 
Recomendação 1: Recomenda-se à SCTIE que apure as causas da interrupção no 
fornecimento de medicamentos, com as devidas apurações de responsabilidades, se for o 
caso, tendo em vista que a falta de insumos pode ser prejudicial ao paciente. 
 
 
2.1.8. Entrega de medicamentos com prazo de validade menor que o especificado nos 
termos de referência. 
 
Fato 
 

Nos termos de referência das licitações realizadas pela SES/MT consta a exigência de que, 
na data da entrega, a data de validade dos produtos tenha, no mínimo, 18 meses ou 75% da 
vida útil, ou seja, a contratada deve entregar produtos que ainda tenham, no mínimo, 18 
meses de validade ou que ainda tenham 75% de sua vida útil (período entre a fabricação e o 
fim da validade) ainda por vencer.  

Se por um lado a contratada deve observar a exigência prevista no termo de referência, por 
outro lado cabe à SES/MT, por intermédio do Central de Abastecimento e Distribuição de 
Insumos de Saúde – CEADIS/CAF/SES/MT, observar essa regra quando do recebimento 
dos medicamentos no almoxarifado. No entanto, conforme demonstra a tabela seguinte, essa 
exigência não está sendo observada: 

Quadro 6 – Demonstrativo da vida útil de medicamentos recebidos no CEADIS/CAF/SES/MT 

Número do 
Empenho 

Princípio Ativo/Apresentação 
Data da 
Entrega 

Lote Validade 
Meses

* 

21601.0001. 
14.008421-1 

Pancreatina 25.000 UI Caps. 29/07/2014 1002756 30/12/2015 17 

21601.0001. 
13.022885-8 

Toxina Botulinica Tipo A 500UI/ML 
Frasco Ampola 

28/01/2014 F16967 30/06/2015 17 

21601.0001. 
13.022884-1 

Toxina Botulinica Tipo A 500UI/ML 
Frasco Ampola 

28/01/2014 F16967 30/06/2015 17 

21601.0001. 
13.017115-5 

Galantamina ER 24MG Comprim. 
Liberação Prolong. 

05/12/2013 TML101 30/04/2015 17 

21601.0001. 
13.014987-7 

Galantamina ER 24MG Comprim. 
Liberação Prolong. 

20/09/2013 TKL060 31/01/2015 17 

21601.0001. 
13.014997-4 

Leuprorrelina 3,75MG Frasco Ampola 25/09/2013 265 31/01/2015 16 

21601.0001. 
13.017114-7 

Risperidona 1MG Comprim. 04/10/2013 1302268 30/01/2015 16 

21601.0001. 
14.000092-1 

Toxina Botulinica Tipo A 500UI/ML 
Frasco Ampola 

13/03/2014 F16967 30/06/2015 16 

21601.0001. 
13.020135-6 

Riluzol 50MG  Comprim. 26/11/2013 JKM1535A 28/02/2015 15 

21601.0001. 
13.014997-4 

Sildenafila, Citrato 20MG Comprim. 16/09/2013 20483007 30/11/2014 15 

21601.0001. 
13.014997-4 

Toxina Botulinica Tipo A 500UI/ML 
Frasco Ampola 

16/09/2013 F03659 30/11/2014 15 

21601.0001. 
13.014987-7 

Galantamina 8MG Caps. Liberação 
Prolong. 

20/09/2013 THL006 30/11/2014 15 



21601.0001. 
13.014987-7 

Galantamina ER 16 MG Caps. 
Liberação Prolong. 

20/09/2013 TKL066 30/11/2014 15 

21601.0001. 
13.017115-5 

Galantamina 8MG Caps. Liberação 
Prolong. 

05/12/2013 TKL079 30/01/2015 14 

21601.0001. 
13.017115-5 

Galantamina ER 16 MG CAPS 
Liberação Prolong. 

05/12/2013 TKL065 30/01/2015 14 

21601.0001. 
13.017115-5 

Rivastigmina 2MG/ML Frasco 120ML 03/12/2013 H0293 31/12/2014 13 

21601.0001. 
13.016700-1 

Amantadina, Cloridrato 100MG 
Comprim. 

03/10/2013 262137 28/10/2014 13 

21601.0001. 
13.022102-0 

Alfadornase 2,5MG Ampola 2,5ML 25/10/2013 N0034B04 30/10/2014 12 

21601.0001. 
13.018249-1 

Penicilamina 250MG Caps. 24/10/2013 71106 31/08/2014 10 

21601.0001. 
13.017114-7 

Risperidona 3MG Comprim. 04/10/2013 1213626 30/07/2014 10 

21601.0001. 
13.020100-3 

Hidroxido de Ferro III, Sacarato 
20MG/ML Ampola 5ML 

04/12/2013 180101 31/08/2014 9 

21601.0001. 
13.015041-7 

Pancreatina 25.000 UI Caps. 14/10/2013 802554 30/06/2014 9 

21601.0001. 
13.015041-7 

Pancreatina 10.000 UI Caps. 14/10/2013 802532 30/05/2014 8 

21601.0001. 
13.016698-4 

Selegilina, Cloridrato 5MG Comprim. 25/10/2013 292208F02 30/05/2014 7 

21601.0001. 
13.016698-4 

Selegilina, Cloridrato 5MG Comprim. 25/10/2013 292208F02 30/05/2014 7 

21601.0001. 
13.017676-9 

Entacapona 200MG Comprim. 25/11/2013 460604 30/04/2014 5 

* Meses: Período entre a data da entrega e o fim da validade do produto. 

Fonte: Consulta ao sistema SOULMV – Sistema de Controle de Estoque da SES/MT.  

Não foi possível identificar se algum dos medicamentos com prazo de validade até 08/2014 
venceu e teve que ser descartado. 

Considerando que os fornecedores atrasam suas entregas, conforme apontado em item próprio 
deste relatório, a situação detectada pode ocasionar desperdícios ainda maiores de recursos 
públicos pela necessidade de descartar produtos com prazo de validade expirado.  

Sobre o assunto, em 30/10/2013, conforme consta do Acórdão nº 2917/2013 – TCU – 
Plenário, o Tribunal de Contas da União tratou de representação, referente ao vencimento 
do prazo de validade de medicamentos de alto custo, no âmbito da Secretaria de Estado de 
Saúde de Mato Grosso.  

O referido Acórdão deixa claro que desperdícios de recursos públicos motivados por 
medicamentos vencidos enseja a instauração de  processos de Tomada de Contas Especiais, 
nos termos da IN TCU nº 71/2012, para apuração de responsabilidades e ressarcimento ao 
erário. 

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 



Por meio do Ofício nº 25046/2014/NAC1/CGU-Regional/MT/CGU-PR, de 26/09/2014, 
protocolizado em 29/09/2014 na Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso (SES/MT) 
foi dado conhecimento ao gestor dos resultados da fiscalização realizada pela Controladoria-
Geral da União no âmbito da SES/MT acerca do Componente Especializado da Assistência 
Farmacêutica, com prazo de 10 (dez) dias corridos para apresentação de justificativas ou 
esclarecimentos. 

No entanto, decorrido o prazo, o gestor não apresentou manifestação. 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

Ante a ausência de manifestação do Secretário de Estado de Saúde de Mato Grosso, cumpre 
esclarecer, conforme estabelece o art. 26, da Lei 10.180/2001, que o “agente público que, 
por ação ou omissão, causar embaraço, constrangimento ou obstáculo à atuação dos 
Sistemas de Contabilidade Federal e de Controle Interno, no desempenho de suas funções 
institucionais, ficará sujeito à pena de responsabilidade administrativa, civil e penal”. 

Compete à SES/MT, por intermédio do Central de Abastecimento e Distribuição de Insumos 
de Saúde – CEADIS/CAF/SES/MT, observar a regra quanto ao prazo de validade dos 
produtos, quando do seu recebimento no almoxarifado.  

  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: Providenciar a troca dos medicamentos distribuídos aos estados com 
validade inferior a 80% da validade útil, se não houver previsão de dispensação dos mesmos 
num período de 3 meses antes de seu vencimento, comprovando a troca ou a dispensação 
dos medicamentos citados neste relatório.    
 
 
2.2 Parte 2 
 
Nesta parte serão apresentadas as situações detectadas cuja competência primária para 
adoção de medidas corretivas pertence ao executor do recurso federal. 

Dessa forma, compõem o relatório para conhecimento dos Ministérios repassadores de 
recursos federais, bem como dos Órgãos de Defesa do Estado para providências no âmbito 
de suas competências, embora não exijam providências corretivas isoladas por parte das 
pastas ministeriais. Este Ministério não realizará o monitoramento isolado das providências 
saneadoras relacionadas a estas constatações. 

2.2.1. Ausência de mecanismos de acompanhamento sistematizado dos processos de 
aquisição. 
 
Fato 
 

Por meio do Memorando nº 1229/2014/GPA/CAC/SUAD/SES-MT, de 03/09/2014, o 
Presidente da CPL informou o seguinte: “a equipe de pregão possui planilha em excel para 
acompanhamento de todas as fases do pregão, desde o recebimento para elaboração do 
edital, até a conclusão do certame com o encaminhamento para a equipe de registro de 
preços ou financeiro, dependendo da modalidade.”  



E acrescentou: “As dispensas e compras diretas são publicadas no SIAG e/ou publinexo, 
sendo que ambos os sistemas geram mapa comparativo de preços”.  

Durante os trabalhos de campo, por meio de entrevista com o Gerente de Aquisições e 
Presidente da CPL, houve o comprometimento dos gestores em fornecer evidências que 
comprovassem a prática adotada pela Coordenadoria de Aquisições. No entanto, até 
fechamento dos trabalhos, não houve a disponibilização dessas planilhas.  

Quanto ao “publinexo”, pesquisas no sítio eletrônico da Secretaria de Estado de Saúde de 
Mato Grosso - http://www.saude.mt.gov.br/ indicam restrições de consultas tanto às 
dispensas de licitações realizadas pela SES/MT quanto aos processos licitatórios, 
comprometendo a transparência dos atos praticados.  

Logo, não foi possível considerar a informação contida no Memorando nº 
1229/2014/GPA/CAC/SUAD/SES-MT, de que o Setor de Aquisições possuía um 
demonstrativo como um relatório gerencial, ou outro um instrumento que contenha 
informações relevantes, suficientes e úteis ao gestor com o objetivo de melhorar o 
planejamento de suas atividades e a tomada de decisões. 

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Por meio do Ofício nº 25314/2014/NAC1/CGU-Regional/MT/CGU-PR, de 29/09/2014, 
protocolizado em 30/09/2014 na Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso (SES/MT) 
foi dado conhecimento ao gestor dos resultados da fiscalização realizada pela Controladoria-
Geral da União no âmbito da SES/MT acerca do Componente Especializado da Assistência 
Farmacêutica, com prazo de 10 (dez) dias corridos para apresentação de justificativas ou 
esclarecimentos. 

No entanto, decorrido o prazo, o gestor não apresentou manifestação. 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

Ante a ausência de manifestação do Secretário de Estado de Saúde de Mato Grosso, 
conforme estabelece o art. 26, da Lei 10.180/2001, que o “agente público que, por ação ou 
omissão, causar embaraço, constrangimento ou obstáculo à atuação dos Sistemas de 
Contabilidade Federal e de Controle Interno, no desempenho de suas funções institucionais, 
ficará sujeito à pena de responsabilidade administrativa, civil e penal”. 

Importante registrar que as restrições de consultas tanto às Dispensas de licitações realizadas 
pela SES/MT quanto aos processos licitatórios, comprometem a transparência dos atos 
praticados pela Gerência de Aquisições, vinculada à Coordenadoria de Aquisições e 
Contratos da Superintendência Administrativa da SES/MT, responsável pelas compras de 
medicamentos. 

  
##/AnaliseControleInterno## 

 
2.2.2. Morosidade na realização das licitações e processos de dispensas, resultando em 
baixa eficácia na aquisição dos medicamentos do componente especializado do Grupo 
1B.  
 
Fato 
 



Para compreender a programação da aquisição de medicamentos do componente 
especializado do Grupo 1B é necessário ter em vista o contexto em que foram concebidas as 
aquisições.  

Conforme consta do razão analítico da conta nº 5372-4 da agência 3834-2 do Banco do Brasil 
S/A, no período de 01/07/2013 a 30/06/2014, foram realizadas despesas no montante de R$ 
8.407.229,84. 

Verificou-se que 82% dos recursos federais foram destinados para as empresas Medcomerce 
Comercial de Medicamentos e Produtos Hospitalares Ltda., CNPJ nº 37.396.017/0001-10, e 
Hospfar Indústria e Comércio de Produtos Hospitalares Ltda., CNPJ 26.921.908/0001-21, 
conforme pode ser observado no quadro seguinte: 

Quadro 2 – Distribuição percentual por fornecedor. 

Empresa 
Valor pago 

(R$) % 

Medcomerce Comercial de Medicamentos e Produtos Hospitalares 
Ltda.  4.865.743,00  57,88% 

Hospfar Indústria e Comércio de Produtos Hospitalares Ltda. 2.031.663,30  24,17% 

Novartis Biociência S.A 593.465,16  7,06% 

BSB Comércio de Produtos Hospitalares Ltda. 488.427,78  5,81% 

Produtos Roche Químicos e Farmacêuticos S/A 187.244,14  2,23% 

TOPMED - Produtos Hospitalares Ltda. - EPP 104.370,00  1,24% 

MW Distribuidora De Medicamentos Eireli 44.975,61  0,53% 

Glenmark Farmacêutica Ltda. 42.980,00  0,51% 

D-HOSP-Distribuidora Hospitalar, Importação E Exportação Ltda. 15.670,20  0,19% 

TKS Farmacêutica Ltda. 15.000,00  0,18% 

Cristal Distribuidora De Medicamentos Ltda. 13.329,00  0,16% 

Meizler Biopharma S/A 2.235,00  0,03% 

Clinica Dietética Ltda. 1.510,65  0,02% 

Especifarma com. de medicamentos e prod. hospitalares Ltda. 616,00  0,01% 

Total Geral 8.407.229,84  100,00% 

Fonte: SES/MT – Razão analítico da conta nº 5372-4. 

 

A empresa Medcomerce participou de três licitações, sendo que 60% de suas vendas à 
SES/MT decorreram da participação nos Pregões Eletrônicos nºs 67/2012, 13/2013 e 
21/2013. A SES/MT pegou “carona” junto ao Pregão nº 187/2012 – Ata nº 111/2012 do 
Estado de Goiás – fato que contribuiu para que referida empresa vendesse R$ 1.923.000,00, 
representando 39,5% de suas vendas à SES/MT no período analisado. A empresa também 
participou de uma Dispensa de Licitação de R$ 24.153,00 (0,5% de suas vendas à SES/MT).  

A contratação da Hospfar Indústria e Comércio de Produtos Hospitalares Ltda decorreram 
da sua participação nos pregões eletrônicos promovidos pela SES/MT, notadamente no 
Pregão nº 21/2013 (licitação com maior quantidade de itens no período analisado).  

Em termos de medicamentos, foram identificadas aquisições de 40 itens elencados na 
Portaria nº 1554/2013, sendo que 69% dos recursos estiveram concentrados na aquisição de 
apenas dois itens, a saber: Somatropina 12 UI e Toxina Botulínica Tipo A 500 UI/ML. O 
restante foi distribuído entre 38 medicamentos. O gráfico seguinte ilustra a situação. 



Gráfico 2 – Percentual de aplicação de recursos por medicamento 

 
Fonte: SES/MT – Razão analítico da conta nº 5372-4. 

 

Nesse sentido, a observação dos aspectos relevantes como a demora no tempo de execução 
das licitações e percentual de êxito das contratações, demonstra uma baixa eficácia nas 
compras medicamentos, conforme quadro seguinte: 

Quadro 3 – Distribuição percentual por fornecedor. 

Pregão 
Eletrônico nº 

Tempo de 
Execução (dias) 

Quantidade de itens 
licitados 

Quantidade de itens 
homologados 

% de 
Êxito 

67/2012 136 22 19 86% 

09/2013 82 25 12 48% 

13/2013 251 23 08 34% 

17/2013 456 20 07 35% 

21/2013 (*) 83 128 76 59% 

(*) também foram adquiridos itens do Grupo 2 de responsabilidade estadual. 

Fonte: Instrução inicial dos processos. Atas de homologação. 

 

A demora na contratação também é percebida nas dispensas de licitações, que deveriam ter 
uma celeridade maior em função da necessidade da reposição do estoque. Essa situação, com 
base entre o pedido até a homologação, foi observada nas seguintes dispensas de licitações: 

− Dispensa de Licitação nº 66/2013: 59 dias; 

− Dispensa de Licitação nº 101/2013: 94 dias; 

− Dispensa de Licitação nº 111/2013: 107 dias; 

− Dispensa de Licitação nº 148/2013: 143 dias; 

− Dispensa de Licitação nº 006/2014: 224 dias. 

 

Importante registrar que a CAF/SES/MT também é responsável por adquirir medicamento 
do chamado Grupo 2 do componente especializado, adquirido com recursos estaduais. Com 
base na extração de dados do Sistema de Controle de Estoque SOULMV, entre julho/2013 
a junho de 2014, foram identificados 1.370 registros de entradas de medicamentos, com 
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ostensivo fracionamento de aquisições motivado por dispensas de licitação, conforme pode 
ser observado no quadro seguinte: 

 

Quadro 4 – Percentual das Dispensas de Licitações nas aquisições de medicamentos. 

Fonte Entradas Valor R$ 
Itens por dispensas 

de licitação 
Valor R$ 

Representatividade das 
dispensas em relação às 

aquisições 
134 1125 27.939.344,89 624 16.338.868,80 58% 

112 (*) 211 11.249.889,32 122 4.309.239,98 38% 
312 (*) 34 64.392,96 002 3.536,00 05% 
Total 1370 39.253.627,17 748 20.651.644,78 53% 

(*) Recursos federais. No mesmo período, o valor total de entrada de medicamentos no almoxarifado 
é maior que o valor total empenhado, em função de empenhos feitos no primeiro semestre de 2013, dos 
quais não houve levantamento. 
Fonte: SOULMV – Sistema de Controle de Estoque e Fiplan. 

 

As compras de medicamentos são passíveis de planejamento anual por parte da 
Administração, providência que viabiliza a licitação pelo valor total. O uso constante de 
dispensas de licitações afasta a possibilidade de competição e dá espaço à escolha sem 
observância dos princípios constitucionais e administrativos do fornecedor pelo 
administrador. 

Da forma como vem sendo conduzidas, as contratações de medicamentos pela SES/MT, sem 
o devido planejamento e controle rigoroso, implicam em inobservância do art. 37, XXI, da 
Constituição da República, e dos arts. 2º e 24, IV da Lei n. 8.666/93. 

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Por meio do Ofício nº 25046/2014/NAC1/CGU-Regional/MT/CGU-PR, de 26/09/2014, 
protocolizado em 29/09/2014 na Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso (SES/MT) 
foi dado conhecimento ao gestor dos resultados da fiscalização realizada pela Controladoria-
Geral da União no âmbito da SES/MT acerca do Componente Especializado da Assistência 
Farmacêutica, com prazo de 10 (dez) dias corridos para apresentação de justificativas ou 
esclarecimentos. 

No entanto, decorrido o prazo, o gestor não apresentou manifestação. 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

Ante a ausência de manifestação do Secretário de Estado de Saúde de Mato Grosso, cumpre 
esclarecer, conforme estabelece o art. 26, da Lei 10.180/2001, que o “agente público que, 
por ação ou omissão, causar embaraço, constrangimento ou obstáculo à atuação dos 
Sistemas de Contabilidade Federal e de Controle Interno, no desempenho de suas funções 
institucionais, ficará sujeito à pena de responsabilidade administrativa, civil e penal”. 

Registre-se, também, que, a responsabilidade pelo planejamento anual das compras de 
medicamentos é de responsabilidade da Gerência de Aquisições, vinculada à Coordenadoria 
de Aquisições e Contratos da Superintendência Administrativa da SES/MT. Com isso, o alto 
índice de execução de Dispensas de licitação demonstra que a motivação do caráter 
emergencial não encontra respaldo legal, contrariando o art. 24, IV, da Lei nº 8.666/93.  



  
##/AnaliseControleInterno## 

 
2.2.3. Pesquisa de preços elaborada pela Unidade sem ampliação das fontes de 
pesquisa, de forma a possibilitar maior confiabilidade na estimativa em relação ao 
preço praticado no mercado, contrariando os Acórdãos do TCU nº 265/2010 - Plenário 
e nº 3.373/2012 - Plenário. 
 
Fato 
 

A Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso (SES/MT) se utiliza da plataforma 
eletrônica de compras “Bionexo – Solução de Gestão de Compras Hospitalares” para efetuar 
cotação de preços e adquirir, por compra direta, os medicamentos afetos ao componente 
especializado. 

No entanto, não é possível afirmar se a utilização de somente essa solução digital é suficiente 
para atender o princípio da economicidade, notadamente, porque não se sabe como é feita a 
coleta dos dados e sua consolidação para alimentação da base centralizada. 

Tem-se que o objetivo da cotação de preços é obter os valores praticados no mercado e, 
consequentemente, subsidiar a contratação direta com preços realistas praticados no 
mercado.  Logo, para que uma cotação tenha eficácia, faz-se necessário a ampliação das 
fontes de pesquisa e, principalmente, realização da depuração dos valores pesquisados, ou 
seja, a Administração deve se valer, adicionalmente, além dos três orçamentos de 
fornecedores, das seguintes fontes de pesquisa: referência de preços obtida a partir dos 
contratos anteriores do próprio órgão; contratos de outros órgãos; atas de registro de preços 
de outras unidades federadas; preços consignados nos sistemas de pagamentos; valores 
divulgados em publicações técnicas especializadas; e quaisquer outras fontes capazes de 
retratar valores da contratação. 

Ademais, cabe ressaltar que o entendimento do Tribunal de Contas da União exarado no 
Acórdão nº 265/2010 - Plenário foi no sentido de orientar às Unidades Jurisdicionadas que 
"realize detalhada estimativa de preços com base em pesquisa fundamentada em 
informações de diversas fontes propriamente avaliadas, como, por exemplo, cotações 
específicas com fornecedores, contratos anteriores do próprio órgão, contratos de outros 
órgãos e, em especial, os valores registrados no Sistema de Preços Praticados do SIASG e 
nas atas de registro de preços da Administração Pública Federal, de forma a possibilitar a 
estimativa mais real possível, em conformidade com os arts. 6º, inciso IX, alínea “f”, e 43, 
inciso IV, da Lei nº 8.666/1993". 

Especificamente, quanto ao uso plataforma eletrônica de compras do sistema Bionexo, o 
Acórdão nº 3373/2012 – TCU – Plenário, firmou entendimento para que o órgão contratante 
divulgue o pedido de cotação de preços em outros veículos de comunicação, a exemplo do 
sítio eletrônico da própria entidade, de modo a ampliar a participação de empresas outras 
que, porventura não utilizem o referido sistema, visando ao incremento da competitividade.  
Referido Acórdão ainda complementa:  

“9.4.6. elabore, à semelhança do que estabelecem o art. 7º, § 2º, inciso II, e o art. 15, § 1º, 
da Lei nº 8.666/93, orçamento prévio para as aquisições/contratações a serem realizadas, 
ainda que periodicamente, e, inclusive nas compras decorrentes de cotações efetuadas pela 
plataforma eletrônica do sistema Bionexo, como forma de certificar a compatibilidade dos 
valores praticados no mercado, também por outros meios”. 

  
##/Fato## 



Manifestação da Unidade Examinada 
 

Por meio do Ofício nº 25046/2014/NAC1/CGU-Regional/MT/CGU-PR, de 26/09/2014, 
protocolizado em 29/09/2014 na Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso (SES/MT) 
foi dado conhecimento ao gestor dos resultados da fiscalização realizada pela Controladoria-
Geral da União no âmbito da SES/MT acerca do Componente Especializado da Assistência 
Farmacêutica, com prazo de 10 (dez) dias corridos para apresentação de justificativas ou 
esclarecimentos. 

No entanto, decorrido o prazo, o gestor não apresentou manifestação. 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

Embora o Secretário de Estado de Saúde não tenha apresentado manifestação acerca do fato 
apontado, nos processos de aquisições de medicamentos não houve juntada das pesquisas de 
formação de preços estimados, o que evidencia o não cumprimento do disposto no art. 7º e 
15 da Lei nº 8.666/93.  

Registre-se, também, que, a responsabilidade pelo planejamento anual das compras de 
medicamentos é de responsabilidade da Gerência de Aquisições, vinculada à Coordenadoria 
de Aquisições e Contratos da Superintendência Administrativa da SES/MT. 

  
##/AnaliseControleInterno## 

 
2.2.4. Ausência de alimentação do Banco de Preço do Ministério da Saúde - BPS. 
 
Fato 
 

Por meio da Solicitação de Fiscalização nº 201404822/05, de 27/08/2014, solicitou-se 
posicionamento do gestor quanto à alimentação do BPS. 

Em resposta, por meio do Memorando nº 1.229/2014, de 03/09/2014, o Presidente da CPL 
informou que: 

“...Por questões de grandes alterações na equipe de pessoal do Setor de Aquisições da 
SES/MT houve a interrupção dessa rotina, no entanto o Secretário de Estado de Saúde já 
está providenciando uma nova pessoa para ficar responsável exclusivamente pela 
alimentação do BPS” (sic).  

Até o fechamento dos trabalhos, não houve comprovação de que a providência mencionada 
pelo Presidente da CPL teria sido levada a efeito.  

Importante registrar que o Banco de Preços em Saúde – BPS é um sistema informatizado 
que registra, armazena e disponibiliza por meio da internet os preços de medicamentos e 
produtos para a saúde, adquiridos pelas instituições públicas e privadas cadastradas no 
sistema.  

Assim sendo, torna-se uma importante fonte de pesquisa sobre os preços praticados pelas 
próprias instituições e representam os valores pagos no momento da compra daqueles bens.  

Sobre o assunto, o Tribunal de Contas da União, por meio do Acórdão nº 3491/2010 – TCU 
– 2ª Câmara determinou à Secretaria Executiva do Ministério da Saúde que: 



“na hipótese de algum ente federado deixar de alimentar o Banco de Preços em Saúde, 
acione a equipe do Departamento Nacional de Auditoria do SUS (Denasus) para que 
verifique in loco os motivos pelos quais a entidade não atualizou os dados sob sua 
responsabilidade, aplicando, se for o caso, as sanções previstas na norma legal que rege a 
espécie.”  

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Por meio do Ofício nº 25046/2014/NAC1/CGU-Regional/MT/CGU-PR, de 26/09/2014, 
protocolizado em 29/09/2014 na Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso (SES/MT) 
foi dado conhecimento ao gestor dos resultados da fiscalização realizada pela Controladoria-
Geral da União no âmbito da SES/MT acerca do Componente Especializado da Assistência 
Farmacêutica, com prazo de 10 (dez) dias corridos para apresentação de justificativas ou 
esclarecimentos. 

No entanto, decorrido o prazo, o gestor não apresentou manifestação. 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

Ante a ausência de manifestação do Secretário de Estado de Saúde de Mato Grosso, cumpre 
esclarecer que a falta de alimentação do BPS compromete as informações do Sistema, posto 
que outros gestores fazem uso desse banco de dados para auxiliar o orçamento de futuras 
aquisições. Assim sendo, compete ao Secretário de Estado de Saúde estruturar 
adequadamente a Gerência de Aquisições para que haja cumprimento integral da legislação. 

  
##/AnaliseControleInterno## 

 
2.2.5. Termo de Referência das aquisições exige um período de validade mínimo dos 
medicamentos na data da entrega no almoxarifado. 
 
Fato 
 

Ao analisar os processos de aquisição dos medicamentos do Grupo 1B, verificou-se que a 
Secretaria Estadual de Saúde de Mato Grosso estabelece nos termos de referências, como 
também na descrição dos itens a serem adquiridos, o período de validade mínimo dos 
medicamentos na data da entrega no almoxarifado. Os termos de referências das licitações e 
compras direta estabelecem que os produtos, no ato da entrega, devem ter, no mínimo, 18 
meses de validade ou 75% de sua vida útil (período entre a fabricação e o fim da validade) 
ainda por vencer. 

  
##/Fato## 

 
2.2.6. Entregas de medicamentos pelos fornecedores ultrapassando o prazo previsto 
em termos de referência, sem aplicação de multas ou outras sanções pela SES/MT.  
 
Fato 
 

Utilizando a base de dados do Sistema SoulMV, utilizado pela SES/MT, que registra e 
controla os itens que deram entrada no almoxarifado da Central Estadual de Armazenamento 



e Distribuição de Insumos de Saúde – CEADIS, cotejamos as datas de emissão da Nota de 
Empenho e as datas de entrega dos medicamentos. 

Os Termos de Referência determinavam prazo de entrega dos produtos de até 10 (dez) dias 
úteis, contados a partir da notificação para retirada da Nota de Empenho.  Esse era o prazo 
máximo determinado também nas Dispensas de Licitação.  

O resultado aponta que 75% das entregas superam 15 dias, conforme pode ser observado no 
gráfico que se segue. 

 

Gráfico 3 - Atraso das entregas em dias. 

 

Fonte: SAF/SES-MT. Sistema SOULMV 

 

No período analisado, a principal fornecedora da SES/MT para medicamentos do 
componente especializado do Grupo 1B é a empresa Medcomerce – Comercial de 
Medicamentos e Produtos Hospitalares Ltda.  Excluindo-se a entrega que foi feita em até 15 
dias, por conta da carona no Pregão nº 187/2012 – Ata 111/2012 do Estado de Goiás, todos 
os demais fornecimentos foram feitos com prazo superior a 15 dias, sendo que 60% deles se 
deram em razão de entregas atrasadas de 16 a 90 dias. 

Segundo consta do Memorando 1.229/2014/GPA/CAC/SUAD/MT, de 03/09/2014, o setor 
que acompanha a entrega dos medicamentos é a Superintendência de Assistência 
Farmacêutica, que é a unidade demandante e onde os medicamentos são entregues, conforme 
Termos de Referência.  

Importante frisar que todas as empresas apresentaram alguma ocorrência de atraso, em 
relação ao previsto no Termo de Referência, o que demonstra falhas nas rotinas de 
recebimento dos produtos.  

Esses prazos extrapolam, em muito, o aceitável para o suprimento dos medicamentos afetos 
ao componente especializado da Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso.  

Além disso, não foram constatados procedimentos da SES/MT com vistas a cobrar multas 
ou aplicar outras penalidades a essas empresas por atrasos tão significativos e frequentes.  A 
inércia da contratante faz com que as empresas fornecedoras não tenham receio ou 
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preocupação com atrasos excessivos em suas entregas, o que revela ambiente de extrema 
fragilidade no controle e fiscalização de cumprimento de prazos, bem como, pode-se 
configurar negligência na aplicação de penalidades previstas para situações do gênero.  

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Por meio do Ofício nº 25046/2014/NAC1/CGU-Regional/MT/CGU-PR, de 26/09/2014, 
protocolizado em 29/09/2014 na Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso (SES/MT) 
foi dado conhecimento ao gestor dos resultados da fiscalização realizada pela Controladoria-
Geral da União no âmbito da SES/MT acerca do Componente Especializado da Assistência 
Farmacêutica, com prazo de 10 (dez) dias corridos para apresentação de justificativas ou 
esclarecimentos. 

No entanto, decorrido o prazo, o gestor não apresentou manifestação. 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

Ante a ausência de manifestação do Secretário de Estado de Saúde de Mato Grosso, cumpre 
esclarecer, conforme estabelece o art. 26, da Lei 10.180/2001, que o “agente público que, 
por ação ou omissão, causar embaraço, constrangimento ou obstáculo à atuação dos 
Sistemas de Contabilidade Federal e de Controle Interno, no desempenho de suas funções 
institucionais, ficará sujeito à pena de responsabilidade administrativa, civil e penal”. 

Registre-se, também, que a responsabilidade pelo acompanhamento da entrega dos 
medicamentos é da Superintendência de Assistência Farmacêutica. 

  
##/AnaliseControleInterno## 

 
2.2.7. Estrutura inadequada do Centro Estadual de Referência em Média e Alta 
Complexidade - CERMAC. 
 
Fato 
 

O Estado de Mato Grosso criou, em 13 de julho de 2004, mediante a Lei Complementar nº 
181, o Centro Estadual de Referência de Média e Alta Complexidade no âmbito da Secretaria 
Estadual de Saúde – CERMAC, sucedendo a estrutura organizacional do Instituto de 
Especialidades de Mato Grosso – IEMT. 

Conforme o sítio eletrônico da Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso: 

“Centro Estadual de Referência de Média e Alta Complexidades de Mato Grosso – 
CERMAC tem a missão de prestar serviços ambulatoriais de atenção especializada, 
conforme as diretrizes do SUS, sendo referência em assistência ambulatorial 
especializada e humanizada aos usuários do SUS Estadual, competindo-lhe: 

I - Supervisionar, dirigir e executar as atividades de média complexidade, no âmbito 
do CERMAC, de acordo com os preceitos legais do SUS; 
II - Supervisionar e prestar apoio técnico aos municípios que estiverem estruturados 
para desenvolver ações deste CERMAC; 
III - Elaborar normas técnicas e estabelecer padrões de qualidade para regular a 
oferta dos serviços de saúde prestados no âmbito do CERMAC; 
IV - Promover e estimular a divulgação de conhecimentos através de cursos, 



simpósios e congressos, bem como atividades científicas de ensino e de pesquisa das 
especialidades desenvolvidas pelo CERMAC.” 

Conforme o mesmo endereço eletrônico, são oferecidos no CERMAC os seguintes serviços: 

− Ambulatório da Dermatologia Sanitária; 

− Ambulatório da DST/AIDS/Hepatites Virais; 

− Ambulatório da Pneumologia Sanitária; 

− Ambulatório da Unidade de Diagnóstico por Imagem – UDI; 

− Centro de Referência para Imunobiológicos Especiais – CRIE. 

Destaca-se, entretanto, que além dos serviços mencionados, funciona no complexo do 
CERMAC a Farmácia Central de dispensação de medicamentos especializados para 
atendimento da população dos municípios de Cuiabá e Várzea Grande. Em virtude disso, 
realizou-se verificação “in loco” a fim de avaliar as condições de operacionalização do 
Programa de Medicamentos Especializados no âmbito desta Unidade. 

Mediante visitas ao CERMAC, constatou-se a inadequação das instalações do complexo 
para atendimento da população. Segue registro fotográfico, realizado em 15/09/2014: 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 

 



 

Conforme evidenciado, o complexo de atendimento apresenta estrutura deteriorada, 
insalubre, sem condições de segurança e sem manutenção adequada, além de ausência de 
adaptação para atendimento de portadores de necessidades especiais, restando inviabilizado 
atingimento da missão do CERMAC, qual seja “prestar serviços ambulatoriais de atenção 
especializada, conforme as diretrizes do SUS, sendo referência em assistência ambulatorial 
especializada e humanizada aos usuários do SUS Estadual”. 

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Por meio do Ofício nº 25046/2014/NAC1/CGU-Regional/MT/CGU-PR, de 26/09/2014, 
protocolizado em 29/09/2014 na Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso (SES/MT) 
foi dado conhecimento ao gestor dos resultados da fiscalização realizada pela Controladoria-
Geral da União no âmbito da SES/MT acerca do Componente Especializado da Assistência 
Farmacêutica, com prazo de 10 (dez) dias corridos para apresentação de justificativas ou 
esclarecimentos. 

No entanto, decorrido o prazo, o gestor não apresentou manifestação. 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

Ante a ausência de manifestação do Secretário de Estado de Saúde de Mato Grosso, convém 
lembrar o disposto no Decreto nº 2.916/2010, que aprovou o Regimento Interno da Secretaria 
de Estado de Saúde – SES.  Ela se constitui em um órgão auxiliar de primeiro nível 
hierárquico da Administração Pública Estadual, de natureza instrumental, obedecendo aos 
princípios, normas e diretrizes do Sistema Único de Saúde - SUS, tendo como missão 
garantir o direito à saúde, enquanto direito fundamental do ser humano, e prover as condições 
indispensáveis ao seu pleno exercício, através de ações individuais e coletivas de promoção, 
prevenção e recuperação da saúde no âmbito do Estado de Mato Grosso. 

Contudo, conforme apontado neste relatório, as condições físicas atuais do CERMAC 
prejudicam o cumprimento de sua missão institucional. 

  
##/AnaliseControleInterno## 

 
2.2.8. Ausência de Alvará da Vigilância Sanitária e do Certificado de Regularidade 
Farmacêutica.  
 
Fato 
 

Mediante verificação in loco realizada em 16/09/2014 no Almoxarifado Central da 
Superintendência de Assistência Farmacêutica do estado de Mato Grosso, constatou-se a 
inexistência de Alvará da Vigilância Sanitária e Certificado de Regularidade Farmacêutica 
afixados no estabelecimento. 

A Lei Complementar nº 004/1992 do Município de Cuiabá (MT) estabelece que ficam 
sujeitos às “normas de Vigilância Sanitária os medicamentos, as drogas, os insumos 
farmacêuticos (...) e todos os demais produtos definidos em legislação federal” (art. 91).   O 
normativo municipal estabelece, ainda, que “somente poderão (...) armazenar, expedir (...) 
os produtos (...) as empresas autorizadas pelo Ministério da Saúde e pelo órgão sanitário 



da Secretaria Estadual de Saúde, sem prejuízo da Vigilância Sanitária exercida pelas 
autoridades Municipais” (art. 92). 

Segundo art. 16 da referida Lei Complementar “a vigilância sanitária exercerá o poder de 
polícia através de ações que previnem doenças, de acordo com sua complexidade”. 

No que concerne ao Certificado de Regularidade Farmacêutica. Segundo o Decreto nº 
85.878/1981, que estabelece normas sobre o exercício da profissão de farmacêutico: 

“Art 1º São atribuições privativas dos profissionais farmacêuticos: 

II - assessoramento e responsabilidade técnica em: 

(...) 

d) depósitos de produtos farmacêuticos de qualquer natureza;” 

A inexistência do certificado referenciado impossibilita assegurar que exista profissional 
farmacêutico responsável pelo acompanhamento das atividades do Almoxarifado Central. 
Esta incerteza é agravada pela ausência de informações quanto ao quadro de pessoal deste 
estabelecimento específico, embora tais informações tenham sido solicitadas e reiteradas 
mediante as Solicitações de Fiscalização nº 09 e 10. 

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Por meio do Ofício nº 25314/2014/NAC1/CGU-Regional/MT/CGU-PR, de 29/09/2014, 
protocolizado em 30/09/2014 na Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso (SES/MT) 
foi dado conhecimento ao gestor dos resultados da fiscalização realizada pela Controladoria-
Geral da União no âmbito da SES/MT acerca do Componente Especializado da Assistência 
Farmacêutica, com prazo de 10 (dez) dias corridos para apresentação de justificativas ou 
esclarecimentos. 

No entanto, decorrido o prazo, o gestor não apresentou manifestação. 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

Ante a ausência de manifestação do Secretário de Estado de Saúde de Mato Grosso, convém 
esclarecer que a falta de informações por parte da Secretaria de Estado de Saúde representa 
restrição aos trabalhos de fiscalização, situação que se encontra detalhada em pontos 
específicos deste relatório. 

  
##/AnaliseControleInterno## 

 
2.2.9. Falhas na programação dos medicamentos do Grupo 1B, não garantindo o 
abastecimento de forma permanente e oportuna para corresponder à demanda da 
população. 
 
Fato 
 

Na coleção “Para Entender a Gestão do SUS 2011”, Volume 7, do Conselho Nacional de 
Secretários de Saúde – CONASS – 1ª edição, no item 4.5.2 consta a seguinte definição sobre 
o que seja programação:  



“A programação tem por objetivo garantir a disponibilidade dos medicamentos, 
previamente selecionados, nas quantidades adequadas e no tempo oportuno para 
atender as necessidades de uma população, considerando-se um determinado período 
de tempo. 

A estimativa dessas necessidades representa um dos pontos cruciais do ciclo da 
Assistência Farmacêutica, por sua relação direta com as quantidades a serem 
adquiridas e, portanto, com a disponibilidade e o acesso dos usuários aos 
medicamentos, disponibilidade em estoque, perdas ou excesso de produtos. 

Por ocasião da elaboração da solicitação de aquisição, as quantidades podem ser 
ajustadas à disponibilidade financeira e ao tempo demandado para concretização do 
processo. 

Para se efetuar uma programação de medicamentos que possibilite garantir 
quantidade e qualidade para uma terapêutica racional, devem-se contemplar os 
seguintes aspectos: 

» Conhecer o perfil epidemiológico local (dados de morbimortalidade), assim como a 
estrutura organizacional da rede de saúde local (níveis de atenção à saúde, oferta e 
demanda dos serviços, cobertura assistencial, infraestrutura e capacidade instalada). 

» Analisar os dados de consumo histórico e os dados de demanda (atendida e não 
atendida) de cada produto, incluindo a sazonalidade. É importante que esse 
levantamento seja ascendente, considerando os dados provenientes das eventuais 
instâncias descentralizadas das SES que os gerenciem. 

» Consultar o registro de usuários cadastrados junto à Secretaria Estadual de Saúde 
para cada apresentação do medicamento do componente. 

» Estabelecer uma demanda mensal estimada (DME), para cada medicamento. 

» Verificar os estoques disponíveis, sob o ponto de vista quantitativo e qualitativo 
(prazo de validade). Considerar os estoques disponíveis nas instâncias 
descentralizadas das SES, quando houver. 

» Verificar se há pendências de entrega de medicamentos e considerar os pedidos de 
compra anteriormente encaminhados, porém ainda não concluídos. 

» Conhecer os últimos custos unitários de aquisição dos medicamentos na SES. 
Consultar também Banco de Preços em Saúde (BPS) do MS73 e os preços praticados 
em outras SES, de forma a poder negociar melhores preços junto aos fornecedores. É 
importante, também, manter-se atualizado em relação às resoluções, comunicados e 
outras publicações da Câmara de Regulação de Medicamentos (CMED)74, 
responsável pelo monitoramento e regulação de mercado nessa área. 

» Identificar se os recursos financeiros disponíveis são suficientes para atender a 
demanda. Caso não sejam, compatibilizar a programação com os recursos 
disponíveis, priorizando aqueles de maior importância terapêutica e de maior impacto 
no quadro de morbidade e mortalidade. É preciso considerar quais são os 
medicamentos prioritários. 

» Buscar informações junto ao setor administrativo da SES sobre qual o tempo 
estimado para que se efetuem as aquisições dentro de cada modalidade de processo 
de licitação ou através de importação. 

» Conhecer a capacidade de armazenagem da Central de Abastecimento 
Farmacêutico (CAF), devendo-se levar em consideração a área física de estocagem, 



incluindo a área destinada aos termolábeis e medicamentos que necessitam de 
refrigeração.  

» Estabelecer atividades para avaliação do processo de programação, a fim de 
detectar e corrigir eventuais distorções. 

De posse de todas as informações anteriormente citadas, é possível elaborar a 
programação, seguindo os procedimentos: 

» Listar os medicamentos necessários de acordo com a seleção estabelecida. 

» Quantificar os medicamentos em função da necessidade real. 

» Detalhar as especificações para a compra. 

» Calcular o custo estimado da programação para a cobertura pretendida no período. 

» Definir o cronograma de aquisição e recebimento dos produtos e as modalidades de 
compra a serem utilizadas. 

» Compatibilizar as necessidades locais considerando os limites financeiros previstos 
para efetuar a aquisição. 

» Encaminhar ao setor administrativo planilha contendo os dados citados 
anteriormente para que seja realizada a aquisição dos medicamentos.” 

 

Por meio da Solicitação de Fiscalização nº 201404822/03, de 11/08/2013, foi solicitada à 
Secretaria de Saúde de Mato Grosso - SES/MT informação sobre a forma de aquisição de 
medicamentos excepcionais, se por intermédio de uma programação anual ou com base em 
solicitações pontuais motivadas pela diminuição de estoque.  

Em resposta, por meio do Ofício nº 184/2014/SAF/SES, de 15/08/2013, a Superintendente 
da Assistência Farmacêutica (CAF/SES/MT) informou que:  

“Os pedidos de compra dos medicamentos do Grupo 1B são realizados baseando-se 
no consumo histórico de um ano. A solicitação de compra é disparada no formato de 
registro de preço, normalmente no segundo semestre do ano anterior a demanda que 
está sendo programada. 

Ao término do processo licitatório de registro de preço, acorre a homologação das 
atas, as quais são geradas na ordem em que as assinaturas dos fornecedores são 
colhidas. No fim do processo teremos diversas atas disponíveis para adesão, oriundas 
de um mesmo processo de aquisição. 

Quando da existência de itens fracassados e desertos no registro de preço, esses são 
"transformados" em processos de aquisição emergencial. 

As adesões as atas de registro de preço são realizadas a cada trimestre para atender 
um período de quatro meses de consumo. Neste momento da programação, vários 
processos de adesão a ata de registro de preço são abertos, pois deve-se abrir um 
processo distinto para cada ata que se pretenda fazer adesão. 

Solicitações pontuais motivadas pela diminuição e/ou ausência de estoque às vezes 
ocorrem, devido a morosidade no trâmite dos processos licitatórios.” (sic) 

Não obstante as informações apresentadas, não houve disponibilização de 
informações/documentos que pudessem evidenciar a existência de programação anual para 
aquisição de medicamentos excepcionais. Embora a CAF/SES/MT detenha sistema 



informatizado que permita identificar histórico de cada medicamento, registro 
epidemiológico, cadastro de pacientes, etc., o conjunto dessas informações não é reunido em 
um plano de trabalho anual, com vistas a assegurar tempestivamente o suprimento dos 
medicamentos destinados à clientela do componente especializado, em quantidades que 
correspondam à demanda da Farmácia de Alto Custo.  

Nos autos do Pregão nº 17/2013 (fl. 03 do processo 210870/2012) consta o Memorando nº 
414/2012/CAF/SES-MT, de 24/04/2012, evidenciando que havia encaminhamento por parte 
da CAF/SES/MT solicitando a instauração de processos, contendo no máximo 30 itens. No 
entanto, segundo a Superintendência, conforme Ofício nº 188/2014/SAF/SES, de 
04/09/2014, dos itens previstos na lista que compõem o grupo 1B, como também a lista de 
medicamentos custeados pelo Estado de Mato Grosso, existe a necessidade de aquisição de 
184 itens atendimento dos pacientes atendidos pela Farmácia de Alto Custo.  

Verificou-se que há falhas de comunicação entre as unidades da SES/MT que prejudicam a 
gestão da Farmácia de Alto Custo. Nem todos os pedidos de medicamentos realizados pela 
CAF são atendidos pela Coordenadoria de Aquisições da SES/MT, e essa, por sua vez, não 
comunica à CAF a respeito das causas para o não atendimento integral dos pedidos de 
medicamentos. Em consequência disso, e devido à falta de informação acerca de quando os 
medicamentos faltosos terão seu fornecimento regularizado, os responsáveis pela Farmácia 
de Alto Custo não podem prestar as informações adequadas à população.  

Por meio do Ofício nº 184/2014/SAF/SES, a Superintendência assim se manifestou: 

“Houveram sim, casos de programações e/ou licitações não atendidas, portanto, 
todos esses processos ficam arquivados na Coordenadoria de Aquisições e Contratos 
da SES-MT, sendo da mesma, a responsabilidade do controle das justificativas do não 
atendimento.” (sic) 

 

Considerando que os medicamentos do componente especializado que compõem o Grupo 
1B são financiados pelo Ministério da Saúde, os recursos para custear as despesas já estão 
assegurados, não havendo razões para instauração de vários processos, uma vez que não há 
restrições orçamentárias para essa ação governamental especificamente. Vários processos 
geram custos administrativos adicionais, duplicidade de esforços e repetição de várias fases 
que poderiam ser otimizadas caso houvesse uma proposta única de aquisição. Registre-se, 
ainda, o risco de se licitar o mesmo item mais de uma vez. 

Importante destacar que Coordenadoria de Aquisições da SES/MT também é responsável 
por adquirir medicamento do chamado Grupo 2 do componente especializado, ocorrendo 
alto índice de dispensas de licitações, que prejudica a programação de compras.  

Os setores envolvidos pela programação e aquisição não se utilizam de mecanismos de 
comunicação que permitam utilizar as informações disponíveis (tempo estimado para que se 
efetuem as aquisições, periodicidade necessária para reposição dos estoques, volume de 
dispensação mensal, considerando questões relativas às sazonalidades e demanda reprimida) 
para compor um estudo de demanda que reflita a quantidade necessária de cada medicamento 
para um determinado período. 

Com efeito, o estudo de demanda é um instrumento de planejamento fundamental para 
determinar o que comprar, quando e quanto será necessário para custear tais aquisições. Se 
a SES/MT utilizar de informações completas a respeito da demanda por medicamentos, 
poderia desenvolver as atividades nessa área de maneira mais eficiente, avaliando se a 
execução está coerente com o planejamento. 



De fato, a morosidade na realização dos processos licitatórios, aliada ao baixo êxito das 
aquisições de alguns, seja por deserção ou fracasso, provoca a falta de medicamentos. Se a 
programação é realizada com base no consumo médio mensal, a falta de medicamentos 
impacta negativamente os dados de consumo histórico que servem de referência para novas 
aquisições, subestimando a demanda real por medicamentos, alimentado um círculo vicioso.  

Nessa dinâmica, o maior prejudicado é o paciente que necessita recorrer ao Ministério 
Público e à Defensoria Pública, e nem sempre consegue ver atendida sua demanda. 

Pelo exposto, os aspectos aqui apontam falhas na programação dos medicamentos do 
chamado Grupo 1B, não garantindo o abastecimento de forma permanente e oportuna para 
corresponder à demanda da população. 

Nesse sentido, convém lembrar o disposto na Conferência Mundial sobre Uso Racional de 
Medicamentos – Nairobi (1985): 

 “Existe uso racional quando os pacientes recebem medicamentos apropriados às 
suas necessidades clínicas, em doses adequadas e individualizadas, pelo período de 
tempo requerido e a um custo razoável para eles e sua comunidade”.  

Conforme tratado em itens próprios deste relatório, no período examinado houve a falta de 
medicamentos, o que compromete o tratamento das enfermidades da clientela da Farmácia 
de Alto Custo.  

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Por meio do Ofício nº 25046/2014/NAC1/CGU-Regional/MT/CGU-PR, de 26/09/2014, 
protocolizado em 29/09/2014 na Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso (SES/MT) 
foi dado conhecimento ao gestor dos resultados da fiscalização realizada pela Controladoria-
Geral da União no âmbito da SES/MT acerca do Componente Especializado da Assistência 
Farmacêutica, com prazo de 10 (dez) dias corridos para apresentação de justificativas ou 
esclarecimentos. 

No entanto, decorrido o prazo, o gestor não apresentou manifestação. 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

Ante a ausência de manifestação do Secretário de Estado de Saúde de Mato Grosso, cumpre 
esclarecer que a programação de compra de medicamentos pela SES/MT é de 
responsabilidade da Superintendência de Assistência Farmacêutica (CAF/SES/MT). 
Contudo, essa programação, realizada apenas com base nos dados históricos de consumo, 
sem levar em consideração o perfil epidemiológico dos municípios, demanda não atendida 
de cada produto, sazonalidades, entre outros fatores, contraria o disposto no Acórdão TCU 
nº 1.459/2011 – Plenário. 

Registre-se, ainda, que mediante pesquisa na rede mundial de computadores, no endereço 
http://sismamt.org.br/arqs/materia/6506_b.pdf, foi possível identificar um material didático, 
de 17/07/2013, promovido pela Comissão de Política de Medicamentos do Conselho 
Estadual de Saúde, tratando do diagnóstico e de propostas de soluções de curto, médio e 
longo prazos na SES-MT.  

Caso houvesse a efetiva implementação das providências ali sugeridas por parte do 
Secretário de Estado de Saúde, haveria melhorias dos processos e atividades da assistência 



farmacêutica, contribuindo para minimizar os riscos de não cumprimento de políticas e 
programas governamentais da área da saúde, assegurando que os objetivos estratégicos 
fossem atingidos. 

  
##/AnaliseControleInterno## 

 
2.2.10. Verificação de funcionamento do Almoxarifado Central. 
 
Fato 
 

Realizou-se, em 16/09/2014, verificação “in loco” no Almoxarifado Central da Farmácia de 
Alto Custo da Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso a fim de avaliar as condições 
de armazenagem dos medicamentos recebidos do Ministério da Saúde e daqueles adquiridos 
diretamente pelo Estado.  

Os insumos recebidos são armazenados em estantes e estrados, protegidos da luz solar e de 
modo que permite a livre circulação de pessoas e equipamentos. Para medicamentos sujeitos 
a controle especial, tais como os termolábeis, existem salas reservadas ao seu 
armazenamento que atendem às especificações sobre ventilação, refrigeração, temperatura, 
condições de luminosidade e umidade. As salas ficam localizadas próximas à área 
administrativa, permitindo maior controle do acesso das pessoas.  

Todo o Almoxarifado Central é equipado com condicionadores de ar, termômetros e sistema 
de segurança com câmeras espalhadas por todos os ambientes. Segue registro fotográfico 
realizado por ocasião da verificação “in loco”: 

 

 
 



 
 

 
 

 



 

 
 

 
 



 
 

A fim de avaliar a fidedignidade dos controles de estoque do Almoxarifado Central, realizou-
se conferência da localização e quantidade de 10 (dez) itens selecionados aleatoriamente 
dentre os medicamentos especializados constantes no estoque atual. Segue detalhamento: 

Quadro 9 – Localização e quantidade de itens no estoque 

Medicamento Unidade 
Registro do 
Controle (B) 

Contagem 
Física (A) 

Diferença 
Percentual (B/A) 

Miglustate 100 mg Cápsula 810 810 0 
Telaprevir 375 mg Comprimido 1638 1638 0 

Toxina Botulínica Tipo “A” 500 
UI/ml 

Frasco 492 492 0 

Rivastigmina 2 mg/ml, 150 ml Frasco 576 576 0 
Somatropina 4 UI Frasco 238 238 0 
Risperidona 2 mg Comprimido 77.510 77.510 0 
Ziprasidona 40 mg Cápsula 10.230 10.230 0 

Desferroxamina 500 mg Frasco 45 45 0 
Triptorrelina 11,25 mg Frasco 07 07 0 
Leuprorrelina 3,75 mg Frasco 619 619 0 

 

Conforme se observa no quadro acima, não foram identificadas inconsistências nas 
informações registradas no controle de estoque dos medicamentos selecionados. 

Também não foi detectada perda ou desvio de medicamentos em razão de inadequada 
condição de armazenagem e/ou ausência de controle.  

No que tange, entretanto, aos controles de recebimento dos insumos dos fornecedores, 
destaca-se o descumprimento do prazo mínimo de validade com que devem ser entregues os 
medicamentos ao Almoxarifado Central – 18 meses ou 75% de vida útil, situação que se 
encontra detalhada em registro específico deste relatório. 

  
##/Fato## 

 
2.2.11. Fragilidades nos controles internos referente ao ciclo da Assistência 
Farmacêutica do componente especializado na Secretaria de Estado de Saúde, em 



prejuízo do acesso aos medicamentos por parte da clientela da chamada Farmácia de 
Alto Custo.  
 
Fato 
 

Controles internos é o conjunto de atividades, planos, métodos, indicadores e procedimentos 
interligados, utilizado com vistas a assegurar a conformidade dos atos de gestão e a concorrer 
para que os objetivos e metas estabelecidos para as unidades jurisdicionadas sejam 
alcançados (IN TCU nº 63/2010). 

A avaliação de controle interno visa a avaliar o grau em que o controle interno de 
organizações, programas e atividades governamentais assegura, de forma razoável, que, na 
consecução de suas missões, objetivos e metas, os princípios constitucionais da 
administração pública sejam obedecidos; as operações sejam executadas com eficiência, 
eficácia e efetividade, de maneira ordenada, ética e econômica e em conformidade com as 
leis e os regulamentos aplicáveis; as informações e os registros produzidos sejam íntegros, 
confiáveis e estejam disponíveis para apoiar o processo decisório e para o cumprimento das 
obrigações de prestar contas; e os recursos, bens e ativos públicos sejam protegidos de 
maneira adequada contra desperdício, perda, mau uso, dano, utilização não autorizada ou 
apropriação indevida. (Acórdão nº 411/2013 – TCU – Plenário) 

Com objetivo de avaliar a estrutura de controles internos instituída pela Secretaria de Estado 
de Saúde de Mato Grosso – SES/MT, com vistas a garantir que os objetivos estratégicos da 
gestão do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica sejam atingidos, foi 
analisado o componente do controle interno denominado atividades de controle. 

Atividades de controle são as políticas e procedimentos estabelecidos pela administração 
que ajudam a assegurar que as diretrizes estejam sendo seguidas. As atividades de controle 
devem estar distribuídas por toda a organização, em todos os níveis e em todas as funções. 
Elas incluem uma gama de controles preventivos e detectivos, como procedimentos de 
autorização e aprovação, segregação de funções (autorização, execução, registro e controle), 
controles de acesso a recursos e registros, verificações, conciliações, revisões de 
desempenho, avaliação de operações, de processos e de atividades, supervisão direta etc. 

Nesse sentido, destaca-se a seguir os pontos fracos da área supracitada, cujos resultados estão 
diretamente relacionados com as fragilidades que resultaram nas constatações demonstradas 
neste relatório:  

a) Deficiências na formalização dos procedimentos 

Dentre os controles preventivos inerentes as atividades de controle, destaca-se a 
formalização de procedimentos, uma vez que todas as atividades importantes devem ser 
documentadas de forma completa e precisa, a fim de que seja fácil rastrear as informações 
desde o momento de autorização até a conclusão. 

As unidades devem, assim, elaborar normas e manuais com a descrição detalhada dos 
procedimentos, de forma a orientar seus servidores e empregados e uniformizar os 
procedimentos adotados, evitando falhas na execução e prejuízos com retrabalho. 

Foi constatado que inexistem normas ou manuais para a realização das principais atividades 
relacionadas ao setor de licitações e contratos da Secretaria de Estado de Saúde de Mato 
Grosso. 

A inexistência de normas ou manuais detalhando os procedimentos a serem observados nas 
atividades licitações e contratos podem levar à execução errônea das atividades e retrabalhos 



e resultar em danos financeiros ou prática de atos ilegais advindos de aquisições mediante 
dispensas ou inexigibilidades indevidas, compras subestimadas ou superestimadas, falhas 
nos procedimentos licitatórios, e assinatura de contratos irregulares, falhas no 
acompanhamento e fiscalização dos contratos. 

b) Deficiências na execução dos controles legais 

Os controles legais são instrumentos de controle preventivo, que, devido a sua importância 
na prevenção de erros e falhas e desvios, foram inseridos na legislação. Trata-se de um 
conjunto de regras, descrito na lei ou em normativos infralegais, ou, ainda, em jurisprudência 
consolidada do TCU ou dos tribunais superiores. Estas regras são essenciais para o controle, 
sendo obrigatórias para toda a administração pública. A sua inobservância configura 
irregularidade, demandando correção imediata por parte da entidade. 

Após análise da gestão do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica 
executada pela Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso, foram constatadas as 
seguintes deficiências na execução dos controles legais:  

b.1) Ausência de um plano de trabalho, resultando na aquisição de medicamentos sem 
definição da programação anual; 

b.2) Ausência de controle de demanda reprimida (não atendida) por parte da Farmácia de 
Alto Custo, podendo ocasionar falta de medicamentos do componente especializado, 
prejudicando a adesão ao tratamento e consequentemente a resolubilidade terapêutica 
(Acórdão TCU nº 1.459/2011 – Plenário); 

b.3) Programação de compra de medicamentos pela SES/MT elaborada apenas com base nos 
dados históricos de consumo, sem levar em consideração o perfil epidemiológico do 
município, demanda não atendida de cada produto, sazonalidades, entre outros fatores 
(Acórdão TCU nº 1.459/2011 – Plenário); 

b.4) Contratação mediante formalização da Dispensa de licitação emergencial sem 
comprovação dos requisitos de urgência (art. 24, IV, da Lei nº 8.666/93);  

b.5) Falta de aplicação de multas e/ou outras penalidades em função do atraso nas entregas 
pelos fornecedores; 

b.6) Ausência de rotinas para assegurar que o prazo de validade dos medicamentos esteja de 
acordo com o estabelecido nos termos de referência de certames e dispensas de licitações; e   

b.7) Ausência de medicamentos. 

Os controles positivados pela lei, normativos infralegais, ou, ainda, em jurisprudência 
consolidada do TCU ou dos tribunais superiores foram criados para elevar a segurança de 
que os princípios da administração pública sejam observados na execução do ciclo da 
assistência farmacêutica, incluindo suas aquisições e contratações. Assim sendo, sua 
inobservância e o consequente desvirtuamento caracterizam-se como irregularidades que 
podem ocasionar má prestação dos serviços públicos, especialmente em razão da não 
disponibilização dos medicamentos necessários à população, além de poder acarretar 
prejuízos ao erário.  

c) Deficiências/ausência de controles preventivos de fraudes e conluios 

Diversas atividades específicas do controle podem ser eficazes na prevenção de fraudes e 
abusos, tais como a análise circunstanciada dos licitantes, das propostas e das alterações 
contratuais e a verificação das cláusulas contidas nos editais, a fim de evitar direcionamento, 
fracionamento do objeto ou jogo de planilha. 



Em analise dos processos licitatórios realizados para aquisição de medicamentos objeto da 
amostra, constatou-se que a Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso não dispõe de 
rotinas de verificação dos documentos de habilitação e propostas de preços das licitantes, ou 
seja, não verifica os possíveis relacionamentos que possam comprometer o caráter 
competitivo dos certames licitatórios (endereço, sócios, telefone e/ou e-mail comuns; 
sobrenomes comuns de sócios/administradores; área de atuação incompatível; data de 
constituição ou de registro na Junta Comercial próximo da data do certame; sócios com 
parentesco com servidores do Estado; propostas com mesmo padrão de apresentação, 
mesmas características de abreviação e pontuação e mesmos erros ortográficos ou 
gramaticais; etc.), tampouco realiza consulta para verificar a ocorrência de penalidades que 
impedem as empresas de licitar e contratar, especialmente o Cadastro Específico de 
Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato 
de Improbidade Administrativa do CNJ e Cadastro de Inidôneos do TCU.  

Por consequência, a falta de uma análise dos documentos de habilitação e proposta de preços 
das licitantes, das alterações contratuais e dos cadastros de registro de penalidades, pode 
levar à ocorrência de contratação de empresas inidôneas ou impedidas; obtenção de objeto 
que não atende plenamente às características desejadas; não obtenção da proposta mais 
vantajosa; sobrepreço/superfaturamento; conluio de licitantes; fraude à licitação ou outras 
atividades ilícitas com prejuízo ao erário. 

d) Deficiências nos controles gerenciais/acompanhamento das atividades 

O controle gerencial é uma importante ferramenta que visa levar a organização a atingir seus 
objetivos institucionais. Um controle gerencial eficaz tem por objetivos: 

a) produzir informações que possibilitem aos gestores a tomada de decisões, para que a 
organização atinja os seus objetivos; 

b) avaliar o desempenho da organização na execução das suas atividades meio e fim, 
tomando como parâmetros os conceitos de economicidade, eficiência, eficácia e efetividade, 
tendo em vista os seus objetivos; 

c) avaliar o desempenho dos setores administrativos tendo em vista as suas finalidades 
organizacionais; 

d) avaliar a execução das ações planejadas e programadas para o período. 

Dentre as avaliações de um sistema de controle gerencial, pode-se destacar aquela 
relacionada ao acompanhamento processual por meio de sistema das fases da licitação, de 
modo a identificar o tempo médio gasto em cada etapa do processo, assim como os 
obstáculos que possam impactar seu andamento regular.  

Em analise dos controles internos da Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso foi 
verificado que não existe um acompanhamento processual quer permita conhecer o tempo 
médio gasto em cada etapa do processo licitatório, o percentual de licitações paralisadas por 
impugnações administrativas e judiciais, número médio de licitações realizadas por 
responsável (pregoeiro ou comissão de licitação), percentual de licitações realizadas por 
modalidade, causas de itens desertos ou fracassados, entre outros.  

Processos licitatórios são complexos e demandam um prazo relativamente longo para se 
completarem. Se não há um sistema de planejamento gerencial, nos vários níveis da entidade, 
há um risco exponencialmente maior para a ocorrência de problemas no estoque de 
medicamentos e aquisições. Somente com um controle gerencial eficaz poderá a Secretaria 
de Estado de Saúde de Mato Grosso se organizar de forma a estabelecer um cronograma de 
compras, completando os processos licitatórios tempestivamente, sem interrupções na 



dispensação de medicamentos ou compras emergenciais por ausência de planejamento e de 
gestão adequados. 

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Por meio do Ofício nº 25046/2014/NAC1/CGU-Regional/MT/CGU-PR, de 26/09/2014, 
protocolizado em 29/09/2014 na Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso (SES/MT) 
foi dado conhecimento ao gestor dos resultados da fiscalização realizada pela Controladoria-
Geral da União no âmbito da SES/MT acerca do Componente Especializado da Assistência 
Farmacêutica, com prazo de 10 (dez) dias corridos para apresentação de justificativas ou 
esclarecimentos. 

No entanto, decorrido o prazo, o gestor não apresentou manifestação. 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

Ante a ausência de manifestação do Secretário de Estado de Saúde de Mato Grosso, cumpre 
esclarecer, que mediante pesquisa na rede mundial de computadores, no endereço 
http://sismamt.org.br/arqs/materia/6506_b.pdf, foi possível identificar um material didático, 
de 17/07/2013, promovido pela Comissão de Política de Medicamentos do Conselho 
Estadual de Saúde, tratando do diagnóstico e de propostas de soluções de curto, médio e 
longo prazos na SES-MT.  

Caso houvesse a efetiva implementação das providências ali sugeridas por parte do 
Secretário de Estado de Saúde, haveria melhorias dos processos e atividades da assistência 
farmacêutica, contribuindo para minimizar os riscos de não cumprimento de políticas e 
programas governamentais da área da saúde, assegurando que os objetivos estratégicos 
fossem atingidos. 

  
##/AnaliseControleInterno## 

 
3. Conclusão 

 

Com base nos exames realizados, conclui-se que a Superintendência de Assistência 
Farmacêutica da Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso não está devidamente 
estruturada para o cumprimento das suas atribuições regimentais. As falhas na programação 
das compras, problemas de comunicação entre os atores envolvidos, morosidade na 
realização dos processos licitatórios, demora na entrega dos produtos, medicamentos 
vencidos, provocam o desabastecimento da Farmácia de Alto Custo, fazendo com que a 
aplicação dos recursos federais não esteja adequada, exigindo providências de regularização 
por parte dos gestores federais.  


