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São José do Calçado-ES, em 27 de setembro de 2017. 
 
 
Ato nº 35/2017 
 
 
Processo nº 3269, de 12/07/2017 
 

RECOMENDAÇÃO/REQUERIMENTO PARA RESCISÃO CONTRATUAL UNILATERAL COM A 

DROGARIA BOA SAÚDE LTDA ME 

 

 

 

Excelentíssimo Senhor Prefeito. 

 

Passados mais de dois meses sem resolução da recomendação firmada por essa 

Controladoria Geral, o Controlador Geral dirigiu-se à Procuradoria Geral do Município, em 

25/09/2017 (segunda-feira) e solicitou diretamente ao Procurador Geral, verbalmente, vista 

dos autos em epígrafe. 

 

Em 12/07/2017, o Controlador Geral encaminhou a Vossa Excelência o Ato nº 29/2017, com 

as pugnações de fls. 02 usque 07 e os documentos de fls. 08 usque 26,  onde solicitou, com 

urgência, o (1) encaminhamento à Procuradoria Geral do Município para a confecção da 

rescisão liminar e unilateral do contrato nº 0083/2017, em face da paralisação de 

fornecimento de medicamentos, (2) o encaminhamento à Comissão de Licitação/Pregoeiro 

Oficial para convocação da segunda colocada, (3) o encaminhamento ao Secretário 

Municipal de Saúde para se manifestar e, caso quisesse, juntar documentos, (04) o 

encaminhamento à Procuradoria Geral do Município para notificação da contratada para, 

se quiser, se manifestar, no prazo máximo de cinco dias, (5) a aplicação à contratada de 

multa de 10% (dez porcento) sobre o valor do contrato, no permissivo do item 11.1 do 

contrato referenciado, além das constantes nos itens subsequentes; e (6) a aplicação do art. 

7º da Lei nº 10.520/2002, com o descredenciamento da contratada do cadastro de 

fornecedores do Município e do Fundo Municipal de Saúde, pelo prazo de cinco anos. 
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No mesmo dia 12/07/2017, Vossa Excelência determinou à Procuradoria à Procuradoria 

Geral para proceder a rescisão contratual e a convocação da empresa segunda colocada no 

Pregão Eletrônico, nos termos da recomendação do Controlador Geral (fls. 27). 

 

Apesar da exigência da urgência no presente procedimento, eis que a população não estava 

e não está sendo atendida na entrega dos medicamentos, somente em 11/08/2017 o 

Procurador Geral proferiu despacho para manifestação do Secretário Municipal de Saúde 

(fls. 28). 

 

Em 14/08/2017, o Secretário Municipal de Saúde, Dr. Eduardo Dias Gonçalves, proferiu 

“despacho” endereçado à Procuradoria Geral do Município, manifestando favoravelmente à 

rescisão unilateral do contrato nº 0083/2017 (fls. 29), oportunidade na qual apresentou um 

abaixo-assinado de 34 (trinta e quatro) pessoas que tiveram seus receituários médicos 

autorizados pela Secretaria Municipal de Saúde e que a Drogaria Boa Saúde não atendeu (fls. 

30 e 31). 

 

Em 14/08/2017, o Procurador Geral proferiu despacho para notificação da Drogaria Boa 

Saúde (fls. 32). 

 

Em 15/08/2017, o Secretário Municipal de Administração notificou o Sr. Wemerson Silveira 

Silva, proprietário da Drogaria Boa Saúde, para se manifestar sobre os fatos aventados no 

presente procedimento, que foi recebida pela funcionária Cintia Alves no dia 16/08/2017, 

conforme se vê do aviso de recebimento dos Correios (fls. 33). Apesar da notificação ter 

cumprido o seu papel, não há justificativa da Procuradoria Geral no sentido de não ter ela 

própria expedida a notificação, não havendo, também, justificativa plausível para que o 

Secretário Municipal de Administração fosse o “subscritor” da referida notificação. O aviso 

de recebimento (AR) foi “grampeado” às mesmas fls. 33, que é um procedimento errôneo, 

pois deveria ter sido juntado em folha seguinte. 

 

 

Em 24/08/2017, o Procurador Lucas Silveira Barreto Castilholi mandou apensar a esse 

procedimento os autos do Processo nº 3953, de 23/08/2017, com petição de fls. 02 a 08 e 

documentos de fls. 09 a 12, que se trata da defesa da Drogaria Boa Saúde, com várias e 

infundadas alegações, principalmente na suposta falta de provas que possa redundar na 
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rescisão unilateral, onde, apesar de seus argumentos contraditórios, manifestou o 

interesse pela rescisão de forma amigável, onde o defendente apresenta não apresenta 

contrato social, o que deveria ser solicitado pela Procuradoria Geral antes do 

apensamento, e apresenta documento pessoal (fls. 09) e três notas de empenho, a de nº 

508/2017, no valor de R$44.920,42 (quarenta e quatro mil e novecentos e vinte reais e 

quarenta e dois centavos), de 26/07/2017, a de nº 527/2017, no valor de R$49.911,11 

(quarenta e nove mil e novecentos e onze reais e onze centavos), de 02/08/2017, e a de nº 

543/2017, no valor de R$5.456,88 (cinco mil e quatrocentos e cinquenta e seis reais e 

oitenta e oito centavos), de 15/08/2017, totalizando um valor de R$100.288,41 (cem mil e 

duzentos e oitenta e oito reais e quarenta e um centavos). Na mesma data de 23/08/2017, 

Vossa Excelência encaminhou à Procuradoria Geral para tomar as providências, inclusive 

para viabilizar o distrato amigável, conforme proposição do defendente (fls. 13). 

 

Sobre os valores apresentados, parece-nos muito alto para quem não está e não estava 

atendendo a população a contento, o que será objeto de auditoria. 

Nos autos principais, o de nº 3269/2017, em 25/08/2017, às fls. 35, a Procuradoria Geral do 

Município fez um “Termo de apensamento” ressaltando que “nesta data” foram apensados 

os processos 3269 e 3953/2017.  

 

Ainda nos autos principais, a Procuradoria Geral, por seus três Procuradores, firmaram o 

Parecer nº 0266/2017, de 25/08/2017, com doze laudas, conforme se vê às fls. 36 usque 47, 

endereçado a Vossa Excelência, que, em síntese, pugnou contrariamente à rescisão 

unilateral sem a notificação devida e finalizou propondo, “em nome do interesse de ambas 

as partes”, o distrato amigável. Apesar de ser endereçado a Vossa Excelência, esse 

procedimento permaneceu inerte na Procuradoria Geral do Município até o dia 

25/09/2017, quando o Controlador Geral o solicitou verbalmente. 

 

Ressaalte-se que o Controlador Geral, ao solicitar o processo ao Procurador Geral, este 

informou que referido processo estaria no Gabinete do Prefeito. Fazendo buscas, foi 

encontrado apenas, na mesa do Chefe de Gabinete, um Termo de Rescisão/Distrato 

Amigável assinado somente pelo Secretário Municipal de Saúde, datado de 13/09/2017, 

em três vias de igual teor, cuja cópia que não foi juntada aos autos. 

 

Ainda nos autos principais, foi juntado um requerimento de Wemerson Silveira Silva, 

endereçado ao Procurador Geral, datado de 12/09/2017, solicitando cópias de inteiro teor 
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do procedimento 3269/2017, que deveria ser numerado como fl. 48. Às fls. 48 consta um 

“Termo de extração de cópias” dos processos 3269 e 3953/2017. Verifica-se que, além do 

não prosseguimento de acordo com os interesses do Município e com o necessário interesse 

público, tal pedido deveria ser endereçado ao Prefeito Municipal, nos termos da Lei 

Orgânica Municipal, pois não há poder delegado para tanto, além da fato de não haver 

despacho deferindo ou não o pedido e de atender ao requerimento extra e ultra petita, 

quando extrai-se cópias de procedimento não solicitado. 

 

 

Em 13/09/2017, o notificado Wemerson Silveira Silva, em nome da Drogaria Boa Saúde, 

apresentou requerimento endereçado ao Prefeito Municipal, solicitando o pagamento da 

Nota de Empenho nº 527/2017, no valor de R$ no valor de R$49.911,11 (quarenta e nove 

mil e novecentos e onze reais e onze centavos), de 02/08/2017, alegando que a mesma foi 

expedida a mais de trinta dias. Note-se que esse pedido, que resultou no Processo nº 4256, 

de 13/09/2017, contendo apenas duas folhas (requerimento e empenho) foi endereçado 

ao Prefeito Municipal e foi apensado diretamente pela Procuradoria Geral do Município 

nos autos principais, sem conhecimento do Senhor Prefeito, quando deveria ter sido 

encaminhado diretamente ao Gabinete do Chefe do Poder Executivo para seu conhecimento 

e providências. 

 

Apesar da sugestão do Prefeito Municipal e da manifestação do notificado no sentido da 

rescisão amigável e do Termo de Rescisão confeccionado pela Procuradoria Geral, datado de 

13/09/2017, até a presente data (27/09/2017) o notificado não se manifestou pela sua 

assinatura. 

 

É de conhecimento geral as reclamações dos usuários pelo não fornecimento dos 

medicamentos autorizados, que vem ocorrendo desde o início do contrato, desmerecendo 

as pessoas, alegando falta de pagamento, o que é uma inverdade, visto que esse 

Controlador Geral intercedeu quando ouviu que “a Prefeitura não pagava” e no final de 

junho de 2017 o notificado recebeu R$30.000,00 e que receberia todo final de mês. Não 

cumpriu, sequer, o fornecimento de medicamentos autorizados com base em ordens 

judiciais, como prometera. 

 

Esse Controlador gostaria de entender como há empenhos de fornecimentos de 

medicamentos datados de 26/07/2017, de 02/08/2017 e de 15/08/2017, se a 
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Contratada/Notificada não fornecia os medicamentos desde junho de 2017 e mal atendia 

desde o início do contrato, o que gerou o presente procedimento em 12/07/2017.  

 

Assim, reitero que se proceda a rescisão unilateral do Contrato nº 0083/2017, com os 

consectários legais apresentados na recomendação inicial, e a imediata convocação da 

empresa classificada em segundo lugar no Pregão Eletrônico nº 001/2017, independente 

das ameaças de judicialização, pois o clamor público assim exige.  

 

É como pugna esse Controlador Geral. 

  

Atenciosamente. 

  

José Carlos Bernardes 
Controlador Geral 

Decreto nº 5.523/2017 


