QUARTA
PROCURADORIA
DE CONTAS

EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) DOUTOR(A) PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE

TRÂMITE PREFERENCIAL.
URGÊNCIA PREVISTA NO ART. 42, VIII,1
DO REGIMENTO INTERNO.

MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ vem
através dos Procuradores de Contas que esta subscrevem, no desempenho de
sua missão institucional de defender a ordem jurídica, o regime democrático
e a guarda da lei, nos termos delineados no art. 11 de sua Lei Orgânica (Lei
Complementar nº 9/1992, com redação dada pela Lei Complementar nº
85/2013) e com fulcro nos artigos 130 da Constituição Federal e 41 da Lei
Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Pará, oferecer a seguinte
REPRESENTAÇÃO COM PEDIDO DE MEDIDA CAUTELAR
em face da Secretaria de Saúde Pública do Estado do Pará (SESPA), pelos
fundamentos de fato e de direito que se passa a expor.

Art. 42. Consideram-se urgentes, e nessa qualidade terão tramitação preferencial, os documentos
e processos referentes a: VIII - representações que possam resultar dano ao erário estadual ou
irregularidade grave;
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1. DA SINOPSE FÁTICA

administrativo n. 44/2020 entre a Secretaria de Estado de Saúde Pública do
Pará – SESPA e a empresa Centro de Atendimento de Serviços Médicos Rios
Vaz EIRELI – MEDCLIN, mediante dispensa de licitação, referente à prestação
serviço de remoção de pacientes por veículo de ambulância tipo D (suporte
avançado de UTI), com equipe em regime de plantão 24 horas composta por
médico, enfermeiro, técnico em enfermagem e condutor mediante pagamento
mensal, pelo período de 120 dias, nos municípios de Belém, Santarém, Breves
e Marabá, destinada ao enfrentamento da emergência de saúde pública de
importância nacional decorrente da COVID-19 (coronavírus), em processo
tombado sob o nº 2020/292176.
Para o credenciamento de fornecedores interessados na
prestação do serviço, fora publicado edital de chamamento público nº 04/2020
em edição extra do Diário Oficial do Estado do Pará do dia 16/04/2020 (nº
34.186), ocasião em que apenas duas empresas apresentaram propostas – J R
Meireles Gomes EPP (SAÚDE VIDA) e Centro de Atendimento de Serviços
Médicos Rios Vaz EIRELI (MEDCLIN). Após verificação de inexequibilidade da
proposta comercial ofertada pela Saúde Vida, o edital foi posteriormente
republicado em sítio eletrônico da SESPA
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, em 24/04/2020, contando,

novamente, com participação das mesmas proponentes.
Ocorre que o Termo de Referência, seja no 1º, seja no 2º
chamamento, não fez qualquer exigência de demonstrativo da composição
unitária dos preços oferecidos e, assim, os orçamentos propostos pelas duas
empresas participantes expuseram apenas o valor mensal referente a cada
ambulância e o valor global do contrato, sem nenhuma explicitação acerca da
composição destes custos, conforme demonstra a tabela de propostas abaixo:
1ª PUBLICAÇÃO DO CHAMAMENTO 16/04/2020
Proponente

Qtd Valor unitário mensal Valor total mensal Valor total (120 dias)

SAÚDE VIDA 08

R$ 115.000,00

R$ 920.000,00

R$ 3.680.000,00

MEDCLIN

R$ 406.000,00

R$ 3.248.000,00

R$ 12.992.000,00

08

2
http://www.saude.pa.gov.br/download/empresa-especializada-em-remocao-de-pacientes-emambulancia-com-suporte-avancado-republicacao/
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2ª PUBLICAÇÃO DO CHAMAMENTO 24/04/2020
Qtd Valor unitário mensal Valor total mensal Valor total (120 dias)

SAÚDE VIDA 043 R$ 387.000,00

R$ 1.548.000,00

R$ 6.192.000,00

MEDCLIN

R$ 1.960.000,00

R$ 7.840.000,00

08

R$ 245.000,00

Como já adiantado, a proposta da única concorrente, Saúde Vida,
a quando da primeira publicação do edital de credenciamento, fora
posteriormente reconhecida como inexequível ante o preço baixo, o que
demandou republicação do chamamento público. Digno de nota que nesse
primeiro chamamento de 18/04/2020, a empresa que ao fim seria contratada
pela SESPA – MEDCLIN –orçou seu valor global em R$ 12,99 milhões. No
entanto, na ocasião da segunda convocação, a nova proposta datada de
24/04/2020 da mesma MEDCLIN desceu para o valor global de R$ 7,84
milhões, isto é, em apenas seis dias após a apresentação da primeira proposta
a MEDCLIN reduziu o valor cobrado ao correspondente de 60,34% do preço
inicialmente oferecido, o que já demonstra como a falta de composição
unitária de preços submete a administração à livre especulação das
fornecedoras.
Para além da clara e notória discrepância de preços entre as duas
propostas comerciais apresentadas pela mesma empresa no intervalo de
pouquíssimos dias, que, ao fim, saiu-se vencedora, também não restou
cristalino qual o planejamento estatal utilizado para demonstrar que o regime
de contratação por mão de obra com dedicação exclusiva seria o que melhor
atenderia o interesse público, uma vez que tem sido mais comum nesse tipo
de contratação o manejo de pagamentos por produtividade com métricas de
remoção/atendimento de paciente ou quilometragem rodada, e não valores
fixos mensais, diferente do adotado pela SESPA em que o pagamento foi pela
mera disponibilidade.
De forma consensual e dialógica, com o desiderato de evitar
instrumentos contenciosos e litigiosos perante esta Egrégia Corte de Contas,

3 Da republicação do chamamento público, a interessada Saúde Vida apresentou quantitativo inferior
ao solicitado no TR.
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em 10 de junho foi expedida a Recomendação 4 MPC/ 4ª Procuradoria n.
03/2020 à Secretaria de Estado de Saúde, para que promovesse a avaliação
fim de identificar todos os custos envolvidos na execução do serviço. Todavia,
a insigne Secretaria de Saúde quedou-se silente acerca do acatamento das
sugestões do órgão ministerial, restando forçosa a promoção da presente
representação para a restauração da plena legalidade da contratação, bem
como investigação sobre sua economicidade.
Eis os fatos, expostos em aligeirada síntese. Passemos ao cotejo
jurídico.
2. DO DIREITO
A. DO CABIMENTO E DA LEGITIMIDADE ATIVA.
Denúncia e representação são tratadas na mesma sessão da Lei
Orgânica, e sua regulação básica se extrai a partir dos art. 39 a 42 da
LOTCE/PA.
Ei-los:
“Denúncias e Representações
Art. 39. Qualquer cidadão, partido político, associação ou
sindicato é parte legítima para denunciar irregularidades
ou ilegalidades perante o Tribunal de Contas do Estado.
Art. 40. A denúncia sobre matéria de competência do
Tribunal deverá referir-se a administrador ou
responsável sujeito à sua jurisdição, ser redigida em
linguagem clara e objetiva, conter o nome legível do
denunciante, sua qualificação e endereço, e estar
acompanhada de prova ou indício concernente ao fato
denunciado ou à existência de ilegalidade ou irregularidade.
Art. 41. A representação deverá ser encaminhada ao
Presidente do Tribunal de Contas ou ao Conselheiro
Relator, conforme o caso:

4 Oportuno aqui trazer o ensinamento de Élida Graziane Pinto: “Recomendar é aconselhar, sem
constranger a autonomia alheia, na medida em que visa à orientação. É ato de convencimento, não de
força. Não se presta, portanto, à imposição coercitiva de determinação ou linha interpretativa.” PINTO,
Élida Graziane. Inafastabilidade do controle de políticas públicas pelo MP. Revista Conjur,
https://www.conjur.com.br/2020-jun-30/contas-vista-inafastabilidade-controle-politicas-publicas-mp,
acesso em 11 de julho de 2020.
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de métodos de pagamento do contrato e a composição unitária de preços, a

I - pelos titulares dos controles internos dos órgãos
públicos, sob pena de serem considerados responsáveis
solidários;
II - por qualquer autoridade pública Federal, Estadual ou
Municipal;
III - pelas equipes de inspeção ou de auditoria;
IV - pelos titulares das unidades técnicas do Tribunal.
Art. 42. A fim de preservar direitos e garantias
individuais, o Tribunal de Contas dará tratamento
sigiloso às denúncias e representações, até decisão
definitiva sobre a matéria.
Parágrafo único. O denunciante não se sujeitará a
qualquer sanção administrativa, cível ou penal, em
decorrência da denúncia, salvo em caso de comprovada
má-fé.”
Ora, não pode haver dúvidas do cabimento da presente
representação, já que a conduta administrativa impugnada diz respeito à
matéria inequivocamente da jurisdição da Corte de Contas (formalização e
pagamento de contratos administrativos).
De outra banda, o autor da representação é o próprio Ministério
Público de Contas, a quem a Constituição Federal atribuiu a missão de zelar
pela ordem jurídica no âmbito dos Tribunais de Contas, e que é,
evidentemente, autoridade pública estadual nos exatos termos no inciso II, do
art. 41 da Lei orgânica do TCE.
B. DA IMPORTÂNCIA DA COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE PREÇOS EM
CONTRATOS COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA
Conforme preceitua o inciso II, § 2º do art. 7º, da Lei 8.666, de
1993, as obras e serviços somente poderão ser licitados quando existir
orçamento detalhado em planilhas que expressem a composição de todos os
seus custos unitários. No mesmo sentido, o art. 40, § 2º, inciso II, do mesmo
diploma legal, prescreve que deve constar dos editais de licitação, ou de seus
anexos, demonstrativo do orçamento estimado em planilhas de quantitativos
e preços unitários. Por guardarem relação clara com a estimativa do custo dos
serviços contratados, estas exigências não somente alcançam as licitações,
como também devem ser objeto de especial cuidado nas contratações diretas
por dispensa ou inexigibilidade.
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Consoante explanado no pórtico desta Representação, na
ocasião da apresentação das propostas pelas empresas que acudiram ao
variação substancial no intervalo de poucos dias, sem que fossem
minimamente prestadas quaisquer informações sobre como se chegou à
formação do preço global da proposta e quais os custos que ela engloba, de
modo a restar identificado o que constituiria o preço do contrato e o porquê
de tamanha oscilação.
Em verdade, a não apresentação de orçamento detalhado pela
contratada, com a exposição somente do valor global mensal de cada
ambulância e o valor total do contrato, não possibilita qualquer análise mais
criteriosa dos custos envolvidos, o que, somado à supracitada variação de
valores oferecidos, levanta dúvidas quanto às cautelas adotadas pela SESPA
para garantir, ainda que em situação emergencial de enfrentamento da
pandemia do coronavírus, a economicidade de contrato que envolve quantia
vultosa de recursos públicos.
Digno de relevo, ainda, que a proposta inicial - declarada
inexequível -, o foi a partir de uma tentativa, ainda que simplória, do
fornecedor em demonstrar a composição unitária de seus preços. Eis a
descrição pormenorizada dos custos unitários ofertados pela empresa Saúde
Vida:
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edital de credenciamento, os valores ofertados pela contratada sofreram
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Ora, se apenas com o detalhamento do orçamento se poderia
chegar à conclusão da inexequibilidade de proposta de preços, igualmente
a economicidade da dispensa.
Nesse diapasão, a apresentação de planilha de custos e
composição de preços permitiria não somente a análise da economicidade do
preço total apresentado pelo proponente, mas também a verificação de
existência de custos unitários subdimensionados ou superfaturados, bem
como a observância e o ajuste de alguns desses custos aos moldes impostos
por normas legais específicas, como as trabalhistas.
Cumpre ressaltar, inclusive, que os serviços de remoção de
pacientes quando não remunerados por alguma métrica de produtividade
(como o atendimento ou quilometragem), mas sim pela mera disponibilidade,
como foi o caso, vem sendo considerado como de terceirização, o que pode
culminar em responsabilidade subsidiária do Estado do Pará por ocasião do
inadimplemento trabalhista da contratada, a teor da Súmula 331 do TST.
Tratando-se de contratação de mão de obra em regime de
dedicação exclusiva, urge dar vazão ao disposto na jurisprudência do TCU, que
através do seu Plenário assinalou no Acórdão nº 446/2011, da relatoria do
ministro Ubiratan Aguiar, o seguinte:
A Administração deve exigir de empresas contratadas,
periodicamente, a apresentação de relação nominal dos
empregados designados para execução dos serviços,
com CPF, cargo, valor do salário mensal, carga horária
mensal trabalhada, período trabalhado, valor pago do
INSS e do FGTS, Número de Identificação do Trabalhador
- NIT, entre outras informações que se fizerem
necessárias à verificação do efetivo e tempestivo
controle do recolhimento, pela contratada, dos encargos
trabalhistas e previdenciários (FGTS e INSS) relacionados
aos pagamentos de salários dos trabalhadores alocados
no contrato.
Noutra oportunidade, a Ministra Ana Arraes5 assentou com ainda
mais precisão que “a mera elaboração de listas de profissionais vinculados a

5

Acórdão 1755/2013-Plenário/ Relatora: ANA ARRAES
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programas e seus respectivos salários, acompanhadas de resumo com o valor
total por programa, não atende a exigência legal da necessidade de orçamento
em

planilhas

que

expressem

a composição de

todos

os

seus custos unitários. É necessário evidenciar no salário de cada categoria
a composição dos encargos sociais aplicáveis, os encargos complementares
a considerar, as despesas administrativas e operacionais, o lucro e os tributos
incidentes sobre o total dos custos.”
A necessidade de orçamento detalhado por intermédio da
composição mais específica possível dos custos, não encontra qualquer
controvérsia no âmbito da jurisprudência do TCU:
As planilhas de custos e formação de preços constantes
da proposta da licitante devem retratar a composição do
preço unitário mensal dos serviços, não sendo
meramente referenciais, ainda que a licitação seja do
tipo menor preço global. Acórdão 3076/2010-Plenário |
Relator: AUGUSTO NARDES
É dever do gestor, mesmo nas contratações diretas por
inexigibilidade de licitação, elaborar orçamento
detalhado em planilhas que expressem a composição de
todos os custos unitários do objeto a ser contratado, pois
se trata de documento indispensável à avaliação dos
preços propostos (art. 7º, § 2º, inciso II, e § 9º, c/c o art.
26, inciso III, da Lei 8.666/1993) . Acórdão 3289/2014Plenário | Relator: WALTON ALENCAR RODRIGUES
A lei exige a elaboração de orçamento detalhado para
todo e qualquer tipo de modalidade de contratação,
inclusive a empreitada integral (turn key). Acórdão
2873/2008-Plenário | Relator: AUGUSTO SHERMAN
Em regra, os editais de pregão devem contemplar
orçamento detalhado e critérios de aceitabilidade de
preços unitários e global, admitida sua dispensa,
motivadamente e considerando os riscos e benefícios da
medida, no caso de objetos complexos, com alto grau de
incerteza em sua definição e/ou características muito
peculiares de mercado. Acórdão 2547/2015-Plenário |
Relator: RAIMUNDO CARREIRO
A título de ilustração da aplicabilidade dessas orientações no bojo
de serviços de remoção de pacientes, segue abaixo planilha de custos extraída
do TR de recente certame realizado pela Prefeitura do Rio de Janeiro, cujo
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objeto também consiste em remoção de paciente por ambulância de suporte

avançado e tripulação composta por profissionais da saúde:
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O exemplo carioca é de plena aplicação das exigências legais de
orçamento detalhado e da composição unitária de preços, única forma que se
tem para assegurar uma contratação econômica de serviços complexos, o
que, de certo, nos serve de exemplo.
É preciso pontuar que não se trata de preciosismo da norma, e
sim de medida que se impõe para o poder público se resguardar de
pagamentos muito acima de preços de mercado, bem como de possível
responsabilização do Estado na hipótese de inadimplência trabalhista do
contratado. Ademais, essas cautelas reduzem a assimetria de informações
decorrente de imprecisão dos custos e igualmente as incertezas quanto aos
riscos a serem alocados por ambas as partes, contribuindo inclusive para que
a Administração pudesse negociar contratação mais economicamente
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vantajosa ao Erário¸ e, em especial, amplifica o controle social sobre a avença

C. DA CARACTERIZAÇÃO DE TERCEIRIZAÇÃO COM DEDICAÇÃO
EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA
Consoante dito alhures, além da remoção de pacientes
propriamente dita, o objeto contratual é eminentemente baseado na prestação
de serviços de mão de obra de equipe em regime de plantão 24 horas, formada
por médico, enfermeiro, técnico de enfermagem e condutor, além de equipe
administrativa, conforme se pode até mesmo intuir do detalhamento de preços
fornecida pela empresa Saúde Vida, quando os custos de mão de obra são
certamente os mais relevantes. Observa-se, portanto, que na contratação em
apreço estão presentes todos os requisitos do art. 17, da Instrução Normativa
nº 05, de 26/05/2017 que trata sobre terceirização, o que qualifica a presente
contratação em prestação de serviços de mão de obra especializada em
regime de dedicação exclusiva. Senão vejamos:
Art. 17. Os serviços com regime de dedicação exclusiva
de mão de obra são aqueles em que o modelo de
execução contratual exija, dentre outros requisitos, que:
I - os empregados da contratada fiquem à disposição nas
dependências da contratante para a prestação dos
serviços;
II - a contratada não compartilhe os recursos humanos e
materiais disponíveis de uma contratação para execução
simultânea de outros contratos; e
III - a contratada possibilite a fiscalização pela
contratante quanto à distribuição, controle e supervisão
dos recursos humanos alocados aos seus contratos.
Parágrafo
único.
Os
serviços
de
que
trata
o caput poderão ser prestados fora das dependências
do órgão ou entidade, desde que não seja nas
dependências da contratada e presentes os requisitos
dos incisos II e III.
Ao escolher modelo de contratação por pagamento pela mera
disponibilidade, a SESPA atraiu os ditames da contratação por mão de obra
exclusiva, e, portanto, a incidência do detalhamento de preços a que faz
menção a IN nº 05, de 26/05/2017.

ASSINADO ELETRONICAMENTE POR MAIS DE UM USUÁRIO (Lei 11.419/2006)
EM 13/07/2020 11:08 (Hora Local) - Aut. Última Assinatura: EEF9A53869938853.AD84B6EFA4BBEA2D.C892826DEFF3693E.235F86C7E10B4AF8

contratual.

QUARTA
PROCURADORIA
DE CONTAS

Ao tratar sobre diretrizes para elaboração do Termo de
Referência, a mesma Instrução Normativa, no seu anexo V, pondera que, no
estimado da contratação deve contemplar o valor máximo global e mensal
estabelecido a partir da identificação dos elementos que compõem o preço
dos serviços, a ser definido, dentre outros, por meio do preenchimento da
planilha de custos e formação de preços.
Inclusive, o item 7.7, Anexo VII-A, da IN nº 5, de 2017, possibilita
que o modelo de planilha de custos e formação de preços disposto no Anexo
VII-D seja adaptado às especificidades do serviço e às necessidades do órgão
ou entidade contratante, o que, por si só, poderia muito bem ser ponderado
pela Secretaria de Estado de Saúde no cenário de pandemia.
O que se percebe, portanto, na presente contratação, é que a
Administração firmou compromisso de pagamento sem qualquer investigação
acerca dos custos unitários da empresa contratada, o que, como já dito, e
agora repetido, confere muita margem a pagamentos fora dos valores de
mercado, quando não superfaturados ou superestimados.
É dizer: firmou-se contrato que beira os R$8 milhões sem
investigação mais específica de seus reais custos unitários, valendo-se,
apenas e tão somente, do chamamento público como avalizador dos preços,
o que é absolutamente inadequado, em especial em ambiente de pouca
concorrência como o do presente contrato, e cuja competitividade se limitou
a duas empresas participantes.
Outro aspecto não menos importante, é que minguam nos autos
justificativa, ainda que sucinta, da adoção da sistemática de pagamentos
mensais, em vez do pagamento por remoção/atendimento ou outra métrica
de produtividade, que, a princípio, além de ser mais usual, tende a incentivar
a produtividade do contrato já que a administração pagaria apenas pelo
serviço efetivamente prestado. Com efeito, pagamentos mensais pela mera
disponibilidade só encontrariam respaldo diante de justificativa prévia que
demonstrasse ser a melhor escolha para a hipótese.
Do que se extrai dos autos, não é possível observar qualquer
motivação estatal que fundamente a escolha do regime de contratação por
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caso de serviços com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, o custo
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mão de obra exclusiva como o mais adequado, haja vista que, a depender da
quantidade de pacientes atendidos, a adoção de regime sem dedicação
provocada a demanda, a partir da efetiva execução da atividade contratada,
como sói ocorrer nessas espécies de contratação. É claro que razões de ordem
sanitária também poderiam recomendar a contratação por mão de obra
exclusiva e mera disponibilidade, mas tal fato também demandava estar
justificado nos autos da contratação.
Nessa toada, e a título de ilustração, cumpre mencionar a
contratação do serviço de remoção de pacientes infectados com o coronavírus
firmada pela Prefeitura de São Paulo 6 , a qual contou com veículos de
ambulância tipo D (UTI móvel) e tipo B (suporte básico). A forma de
remuneração aplicada a ambos tipos de veículos é calculada a partir da
quantidade de remoções feitas e de seus respectivos conceitos na avaliação
de desempenho da execução do serviço. Assim, quanto mais eficiente e
otimizado o serviço prestado, melhor remunerado será o prestador. Segue
abaixo:

6

Termo de Referência disponível em anexo (nº 04).
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exclusiva de mão de obra permitiria a remuneração somente quando
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Para além disso, em consulta a contratações similares de outros
órgãos públicos, inclusive do Pará7, se observa que, a remuneração é calculada
atendimentos e remoções, ou com base na quilometragem percorrida, a
exemplo da Dispensa de Licitação nº 19/2020 do 10º Comando Regional Militar
do Exército8. Vejamos:

É digno de nota que a ambulância tipo D, denominada UTI móvel,
conta com aporte tecnológico diferenciado para a manutenção da vida, sendo
indicada ao atendimento de pacientes graves, com alto risco de morte e que
7

Pregão nº 042/2019/FMS – Secretaria Municipal de Canaã dos Carajás-PA, Termo de Referência
disponível em anexo (nº 05).
8 TR disponível em anexo (nº 06).
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sempre com base em alguma métrica de produtividade, seja o número de
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necessitam de cuidados médicos intensivos. De outra banda, a ambulância de
suporte básico tipo B, conforme Portaria nº. 2.048, de 5 de novembro de 20029
pacientes com risco de vida conhecido e ao atendimento pré-hospitalar de
pacientes com risco de vida desconhecido”. Ainda nos termos da portaria ao
norte, a ambulância do tipo B é formada por tripulação de 2 profissionais,
sendo um o motorista e um técnico ou auxiliar de enfermagem, enquanto a do
tipo D deve ser composta por equipe de pelo menos 3 profissionais, sendo um
motorista, um enfermeiro e um médico.
Nesse aspecto, ao nosso sentir, a Prefeitura de São Paulo
acertadamente optou pela mescla da contratação dos dois tipos de
ambulâncias, tendo em vista que nem toda remoção de paciente acometido
pelo coronavírus demandará por serviço de UTI móvel com suporte avançado.
A depender do estado de saúde do paciente, a remoção por ambulância de
suporte básico e o atendimento por profissional de enfermagem são
suficientes para cumprir a contento sua finalidade. Aliás, não há, por exemplo,
motivação nenhuma acerca da preferência do uso exclusivo de ambulâncias
tipo D em vez das de tipo B, que foram as mais corriqueiras, inclusive no
período da COVID quando foi comum se encontrar desdobramentos de
utilização apenas pontual das ambulâncias tipos D (muito mais caras)10.
Por sinal, da análise dos autos do processo nº 2020/292176, não
se vislumbra nenhuma menção a qualquer apontamento capaz de indicar que
a quantidade contratada foi prevista com base em informações suficientes ao
atendimento de uma demanda estimada. Reforce-se que a demonstração dos
parâmetros para a escolha do quantitativo é ação cogente para se evitar
superdimensionamento

e

consequente

aquisição

antieconômica,

notadamente em razão da materialidade vultosa da contratação. É o que
também já definiu o TCU:

9

Portaria disponível em:
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2002/prt2048_05_11_2002.html
10
Como por exemplo o Pregão:692019 / UASG:155021, 14052 - Remoção de enfermo , uti móvel,
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Hospital das Clínicas de Minas Gerais, Contratação de empresa
especializada na prestação de serviço de remoções de pacientes, com motorista socorrista e
enfermagem, devidamente habilitados, para o Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Minas
Gerais, filial da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares por meio de Ambulância de Suporte Básico
(Tipo B) e Ambulância de Suporte Avançado (Tipo D) UTI móvel adulto, infantil e neonatal para atender
às necessidades do HC/UFMG-EBSERH.
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do Ministério da Saúde, é destinada ao “transporte inter-hospitalar de

Os processos de contratação relacionados ao
enfrentamento da crise do novo coronavírus (covid19) devem ser instruídos com a devida motivação
dos atos, por meio, no mínimo, de justificativas
específicas acerca da necessidade da contratação
e da quantidade dos bens ou serviços a serem
contratados, com as respectivas memórias de
cálculo e com a destinação a ser dada ao objeto
contratado (art. 4º-E, § 1º, da Lei 13.979/2020) .
Acórdão 1335/2020-Plenário | Relator: BENJAMIN
ZYMLER
Ressalta-se que a perquirição pelo controle externo do modelo
de contratação da SESPA para a remoção de pacientes em UTI móvel não se
trata de intervenção no espaço de discricionariedade estatal, posto que é
absolutamente insustentável defender uma espécie de discricionariedade do
gestor a ser antieconômico. Como assinala uma vez mais Élida Graziane, “a
última etapa do ciclo jurídico, por assim dizer, da política pública diz respeito
ao controle, o qual não pode ser só repressivo, porque ele é capaz
pedagogicamente de retroalimentar todo o ciclo, aprimorando os déficits de
cobertura do planejamento e refutando os atos imotivados e abusivos da
execução.”11
A rigor, o que estará fazendo a Corte de Contas não é substituir
o gestor, mas demandar dele a devida fundamentação que ilumine as razões
por um caminho de contratação e não outro. A Constituição Federal ao elencar
a eficiência como princípio geral da Administração Pública, e a economicidade
como princípio específico do controle externo, demarcou, sem qualquer
ressaibo de dúvidas, que condutas antieconômicas, ainda que apresentem um
aparente verniz de legalidade, se degeneram em antijurídicas, justamente por
ofensa a esses dois princípios constitucionais.

É exatamente no bojo de

processos de fiscalização, cuja representação é espécie, a sede ideal para o
desnudamento de condutas antieconômicas, isso não necessariamente com o
intuito punitivo, mas de catalisador de mudanças de eficiência e econômicas
sobre o qual o Tribunal de Contas deve assumir. Não se trata de incursão sobre
o mérito administrativo, mas, em verdade, de sua efetiva delimitação.

11

Disponível
em
politicas-publicas-mp

https://www.conjur.com.br/2020-jun-30/contas-vista-inafastabilidade-controle-
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Acresça-se que a ausência de detalhamento do orçamento amplia
as possibilidades de cotação de preços superiores aos praticados no mercado,
itens da planilha de custos. Relembre-se, por sinal, que tal situação se verificou
na oportunidade da apresentação da primeira e segunda propostas ofertadas
pela contratada, com variação de quase metade do valor de uma para outra,
no intervalo de menos de uma semana, sem qualquer justificativa.
A bem da verdade, sem a composição unitária de preços, e com a
desclassificação da primeira empresa, nada teria impedido que, em tese, a
administração pública contratasse os mesmíssimos serviços ao custo dos
primeiros R$13 milhões ofertados pela MEDCLIN. Vê-se que a recalcitrância na
falta de composição unitária de preços abre margem para continuidade de
dúvidas se o valor de R$7,8 milhões, embora já substancialmente reduzido, já
pode ser tido como compatível com a prestação do serviço, já que o orçamento
detalhado é impossível uma verificação séria da compatibilidade dos preços
com os de mercado.
Nesse sentido, o ilustre doutrinador Joel de Menezes Niebuhr 12
pontua:
[...] a dispensa da estimativa de preços e, por
consequência, do orçamento traz prejuízos materiais
para a Administração Pública. Não se trata apenas de
uma questão formal ou meramente burocrática, porque
o orçamento daquilo que se está licitando ou mesmo
contratando diretamente é ato fundamental para a
condução de todo processo, especialmente para
proceder ao controle dos preços propostos à
Administração, se excessivos ou inexequíveis. Sem o
orçamento, sem estimativa do quanto custa o que se
está licitando ou contratando, a Administração não
dispõe de elementos para realizar tais controles e,
inevitavelmente, tende a aceitar quaisquer tipos de
valores, em detrimento ao interesse público. (...) Sem
estimativa e sem orçamento, é preciso reconhecer a
possibilidade da Administração arcar com preços
superiores aos praticados no mercado, contratar com
sobrepreço. Admite-se o risco de pagar preço superior ao
mercado para proteger outros valores e bens,
nomeadamente a vida e a saúde pública. Trata-se de
implicação direta do §2º do artigo 4º-E da Lei nº
NIEBUHR, Joel de Menezes. Regime emergencial de contratação pública para o enfrentamento à
pandemia de COVID-19. Belo Horizonte: Fórum, 2020. ISBN 978-65-5518-014-5. p.127.
12
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posto que impossibilita a análise segura na identificação de sobrepreço nos
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A rigor, portanto, a contratação deveria ter utilizado o modelo
presente no Anexo VII-D da IN nº 5, de 2017, ainda que simplificado, tendo em
vista a urgência do atendimento às pessoas infectadas por COVID-19,
contendo informações, pelo menos, sobre:
(iii)

Número

de

pessoas

contratadas

e

suas

remunerações (salário-base, gratificação por função,
adicional de periculosidade, adicional de insalubridade,
adicional noturno, entre outros);
(iv)

Encargos e benefícios (salário, férias e adicional de

férias; encargos previdenciários (GPS) E FGTS; benefícios
diários e mensais, a exemplo de vale transporte, vale
refeição; auxílio saúde, entre outros);
(v) Provisão para rescisão (estimativas de um possível
encerramento

do

contrato

de

trabalho

de

um

empregado);
(vi)

Reposição (custo necessário para substituir, no

posto de trabalho, o profissional nas hipóteses de suas
ausências legais, dentre outros);
(vii)

Insumos (uniformes, materiais, equipamentos de

proteção individual, estimativa de combustível, material
médico, custo do aluguel do veículo, reparos, entre
outros que julgar pertinentes);
(viii) Custos indiretos (funcionamento e manutenção da
sede; supervisão de serviços; seguros; entre outros).
(ix)

Tributos (federais, estaduais e municipais);

(x) Lucro.
Sem esses dados mínimos, ao nosso sentir, não se pode dizer que
o preço esteja justificado.
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13.979/2020, que até pode ser justificada em face das
demandas da pandemia de COVID-19; no entanto, não
deve ser compreendida como regra, mas sempre como
exceção.
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Cumpre destacar também que os procedimentos para contratos de
serviços com dedicação exclusiva de mão de obra são diferentes daqueles de
de forma exclusiva para o órgão contratante, posto que reduz eventual e
indesejada responsabilização subsidiária da Administração na ocorrência de
inadimplência da contratada com seus funcionários. De todo modo, acaso se
opte por serviço em regime de mão de obra sem dedicação exclusiva, a
explanação da composição de custos subsiste necessária, ainda que em menor
grau de detalhamento. A título de exemplo, vejamos a proposta apresentada
por ocasião do Pregão Eletrônico nº 27/2020, do Estado do Rio de Janeiro13,
com exposição da formação do preço sem maiores minúcias, a partir de
planilha composta por valor fixo, custos indiretos, tributos e lucro:

13

Disponível em:
http://www.comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata2.asp?co_no_uasg=250057&&uasg=250057
&numprp=272020&Seq=1&f_lstSrp=&f_Uf=&f_numPrp=272020&f_coduasg=250057&f_tp
Pregao=E&f_lstICMS=&f_dtAberturaIni=&f_dtAberturaFim=#250057-272020-1
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prestação de serviços em que a mão de obra envolvida não executa os serviços
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A Lei 13.979/2020, que ao mesmo tempo estabelece regras mais
flexíveis quanto à seleção do contratado, assevera que, caso o valor da
trata o inciso VI do § 1º do art.4º-E, em decorrência de oscilações ocasionadas
pela variação de preços, a autoridade pública contratante deverá justificar o
preço nos autos da contratação. Ora, sem orçamento detalhado de preços, ou
pesquisa prévia junto às fontes referenciadas na IN SEAD 02/2018 e na Lei
13.979/2020, é quase que impossível, senão uma quimera, que a autoridade
pública possa justificar o preço do contrato em tela, muito se assemelhando a
contratação a um cheque em branco.
Não se afirma aqui, e nem se poderia fazê-lo de antemão, que o
contrato foi antieconômico ou superfaturado, já que, até para isso, seria
necessário investigar sua composição unitária. A rigor, contudo, contratação
desse jaez a partir de valor global apontado sem qualquer justificativa é
contratação imotivada no tocante à sua economicidade.
Consoante a jurisprudência do TCU sobre a matéria, ainda que não
ocorra licitação propriamente dita, a Administração deve comprovar a busca
da economicidade na escolha do fornecedor nas contratações diretas 14. No
mesmo sentido, a E. Corte de Contas Federal assenta que, na instrução dos
processos de dispensa, não basta a simples inserção das cotações dos preços
obtidas, sob o argumento de emergência, é igualmente necessário que haja
análise fundamentada dos valores apresentados e contratados. Neste sentido,
FERNANDES et. al. lecionam (2020, p.87)15:
Para que seja aceitável a contratação, com valor acima
do estimado, o administrador terá que motivar
adequadamente a sua escolha, demonstrando que
dadas as alternativas e circunstâncias do caso concreto,
aceitar aquelas condições é a decisão mais acertada.
[...] Esses elementos servirão para que os órgãos de
controle tenham a certeza de que os recursos públicos
foram bem aplicados, apesar das diversidades
enfrentadas durante o referido estado de calamidade.

14

Acórdão TCU nº 7821/2010.
FERNANDES, Jorge Ulisses Jacoby; FERNANDES, Murilo Jacoby; TEIXEIRA, Paulo Roberto; TORRES,
Ronny Charles L. Direito provisório e a emergência do Coronavírus: ESPIN – COVID-19: critérios e
fundamentos: Direito Administrativo, Financeiro (Responsabilidade Fiscal), Trabalhista e Tributário: um
mundo diferente após a COVID-19. Belo Horizonte: Fórum, 2020. p.87. ISBN 978-65-5518-016-9.

15
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contratação seja superior aos preços obtidos a partir da estimativa de que
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Vê-se, muito claramente, que tais premissas não foram

D. DAS OUTRAS FRAGILIDADES DA CONTRATAÇÃO
A presente contratação também merece passar pelo crivo
fiscalizatório desta Egrégia Corte de Contas, tendo em vista outras possíveis
irregularidades incorridas na sua formalização. Com efeito, a Comissão de
Acompanhamento das Medidas Administrativas Excepcionais Previstas no
Decreto

Estadual

n.

619

identificou

impropriedades,

minuciosamente

relatadas no Check-list disponível em anexo, e que podem ser resumidas da
seguinte forma:
•

Ausência de esclarecimentos sobre as pendências
registradas junto ao SICAF em nome da contratada;

•

Ocultação da data/hora de emissão das informações de
regularidade junto ao SICAF;

•

Aparente

incompatibilidade,

no

momento

da

contratação, das finalidades da empresa contratada
com o objeto do TR, sanado, ao que parece, durante ou
após o processo de contratação;
•

Ausência de composição minudente dos preços, o que
amplia as possibilidades de cotação de preços a maior;

•

Não houve análise jurídica específica da contratação. O
parecer

jurídico,

às

fls.

58/71,

tem

caráter

eminentemente referencial e estabeleceu orientações
gerais acerca dos processos de aquisição direta, em
caráter emergencial, de insumos e serviços necessários
ao

enfrentamento

da

pandemia

coronavírus;
•

Não houve análise do controle interno;

•

Contrato assinado sem data;

causada

pelo
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•

Autorização e ratificação de contratação por Dispensa
de Licitação não datadas;
Não

utilização

contratação

do

modelo

fornecido

pela

de

check-list

PGE/PA,

no

para

Parecer

Referencial nº 002/2020;
•

Inexistência de designação formal de fiscal de contrato;

•

Existência de diversos documentos sem as devidas
datas;

•

Ausência de declaração para os fins da Lei 9.854/1999.

Ademais, cumpre ressaltar que em consulta ao Transparência
Pará nesta data, não foi constatado qualquer empenho relativo a esse
contrato, o que sinaliza potencial descumprimento à vedação de realização de
despesa sem prévio empenho, conforme prevê o art. 60 da Lei 4.320/64, sendo
tal proibição, não custa lembrar, mera decorrência da vedação constitucional
de assunção de obrigações sem a adequada cobertura orçamentária. Isto é,
sem empenho, o Estado do Pará está assumindo obrigação sem previsão no
orçamento, o que detém grande materialidade no caso em apreço, cujo valor
beira os R$8 milhões.
Deste cenário, outra alternativa não nos extrai do que não lançar
mão dos expedientes fiscalizatórios da Corte de Contas. Nessa toada, e como
se sabe, a inspeção, tal qual a auditoria, tem por finalidade a obtenção de
informação e conhecimento acerca da legalidade e ou dos resultados das
finanças, atividades, projetos, programas, políticas e órgãos governamentais.
Por intermédio de procedimentos específicos, aplicados no exame de registros
e documentos, e na obtenção de informações e confirmações, a inspeção colhe
os elementos necessários para se verificar se determinada situação está em
conformidade com a legislação aplicável. Os procedimentos de inspeção, no
âmbito desta Corte de Contas, estão previstos nos art. 82 e 83, do Regimento
Interno:
Art. 82. Inspeção é o instrumento de fiscalização
utilizado para suprir omissões, esclarecer dúvidas,
apurar a legalidade, a legitimidade e a economicidade de
atos e fatos específicos praticados por qualquer
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responsável sujeito à sua jurisdição, bem como para
apurar denúncias ou representações.
Art. 83. As Inspeções classificam-se em:
- ordinárias: visam a suprir omissões, falhas ou
dúvidas e esclarecer aspectos atinentes a atos,
documentos ou processos em exame, podendo ser
determinadas pelo Diretor do Departamento de Controle
Externo, pelo Relator ou pelo Tribunal Pleno, conforme o
caso;
II - extraordinárias: têm como objetivo o exame de fatos
ou ocorrências cuja relevância ou gravidade exija
apuração em caráter de urgência, e serão ordenadas
pelo Tribunal Pleno, por proposta do Relator ou do
Ministério Público junto ao Tribunal.
Parágrafo único. O ato que determinar a inspeção
extraordinária indicará o objeto e assinará o prazo para
a sua realização e encaminhamento do relatório
conclusivo ao Relator, competindo ao Tribunal Pleno
decidir sobre a prorrogação desse prazo, se necessário.
Como faz ressoar o trecho em destaque, a inspeção é o
instrumento de fiscalização natural para o esclarecimento fático de
representações, pelo que, tudo o que é lançado neste petitório, especialmente,
seu suporte fático e contábil, haverá de passar pelo crivo inspecional da
competente equipe técnica deste Tribunal, com enfoque especial nas
justificativas (ou falta delas) acerca do modelo de contratação, os custos
incorridos, se compatíveis ou não com os de mercado, e as demais fragilidades
apontadas que sugerem possível montagem processual.
E. DO PLEITO CAUTELAR
Todo órgão com atribuição de julgamento possui, inerentemente
à esta função, o poder e o dever de zelar pela efetividade de suas decisões. É
por isso que a Lei Orgânica do TCE/PA fez por prever em seu artigo 88 a
possibilidade de provimento cautelares pelo Tribunal. Regulamentando o
poder-dever da Corte em expedir medidas cautelares, assim previu o
Regimento Interno do TCE:
Art. 251. O Tribunal, no curso de qualquer apuração,
determinará medidas cautelares sempre que existirem
fundamentos e provas suficientes, nos casos de:
I - receio de grave lesão ao erário ou a direito alheio;
II - risco de ineficácia da decisão de mérito;
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III - inviabilização ou impossibilidade da reparação do
dano.

cautelares passíveis de deferimento:
Art. 252. São medidas cautelares aplicadas pelo Tribunal:
I - recomendação à autoridade superior competente do
afastamento temporário do responsável, se existirem
indícios suficientes de que, prosseguindo no exercício de
suas funções, possa retardar ou dificultar a realização de
auditoria ou inspeção, causar novos danos ao erário ou
inviabilizar o seu ressarcimento;
II - indisponibilidade, por prazo não superior a um ano,
de bens em quantidade suficiente para garantir o
ressarcimento dos danos em apuração;
III - sustação de ato impugnado ou de procedimento, até
que se decida sobre o mérito da questão suscitada.
Parágrafo único. Será solidariamente responsável a
autoridade superior competente que, no prazo fixado
pelo Tribunal, deixar de atender à determinação prevista
neste artigo.
De fato, não se pode entender como exaustivo o rol de medidas
cautelares previstas no artigo 252 do Regimento Interno, haja vista ser
atribuído aos Tribunais de Contas, na dicção do STF, verdadeiro poder geral de
cautela, de modo a preservar a efetividade de suas decisões corretivas e/ou
punitivas. Tal conclusão foi sacramentada pelo Pleno do STF, em processo cuja
ementa é a seguir transcrita:
PROCEDIMENTO
LICITATÓRIO.
IMPUGNAÇÃO.
COMPETÊNCIA DO TCU. CAUTELARES. CONTRADITÓRIO.
AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO. 1- Os participantes de
licitação têm direito à fiel observância do procedimento
estabelecido na lei e podem impugná-lo administrativa
ou judicialmente. Preliminar de ilegitimidade ativa
rejeitada. 2- Inexistência de direito líquido e certo. O
Tribunal de Contas da União tem competência para
fiscalizar procedimentos de licitação, determinar
suspensão cautelar (artigos 4º e 113, § 1º e 2º da Lei nº
8.666/93), examinar editais de licitação publicados e,
nos termos do art. 276 do seu Regimento Interno, possui
legitimidade para a expedição de medidas cautelares
para prevenir lesão ao erário e garantir a efetividade de
suas decisões). 3- A decisão encontra-se fundamentada
nos documentos acostados aos autos da Representação
e na legislação aplicável. 4- Violação ao contraditório e
falta de instrução não caracterizadas. Denegada a
ordem.
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Mais à frente o Regimento traz exemplos de medidas
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No bojo do acórdão, os Ministros do STF concordaram quase à
unanimidade com a premissa lançada pelo Ministro Celso de Mello:
O poder cautelar também compõe a esfera de
atribuições constitucionais do Tribunal de Contas, pois se
acha instrumentalmente vocacionado a tornar efetivo o
exercício, por essa Alta Corte, das múltiplas e relevantes
competências que lhe foram diretamente outorgadas
pelo próprio texto da Constituição da República. Isso
significa que a atribuição de poderes explícitos ao
Tribunal de Contas, tais como enunciados no art. 71 da
Lei Fundamental da República, supõe que se lhe
reconheça, ainda que por implicitude, a titularidade de
meios destinados a viabilizar a adoção de medidas
cautelares vocacionadas a conferir real efetividade às
suas deliberações finais, permitindo, assim, que se
neutralizem situações de lesividade, atual ou iminente,
ao erário público.
A atribuição de um poder geral de cautela tem como
consequência a admissão de medidas cautelares atípicas, isto é, qualquer
medida outra que, embora não prevista expressamente na lei, mas que seja
apta para sanar potencial ilicitude e resguardar a jurisdição da Corte de Contas
pode ser deferida pelo TCE.
Pois bem. Desde o início da situação emergencial de saúde, foi
adotado, no âmbito da Comissão de Acompanhamento, uma prévia linguagem
consensual

e

colaborativa

com

as

autoridades

encarregadas

do

enfrentamento da COVID, ciente este Ministério Público de Contas sobre as
dificuldades e o profundo stress a que se submeteu o Poder Executivo, em
especial a SESPA, o que fez por prestigiar a atuação harmônica dos
representantes

do

controle

externo,

a

exemplo

da

expedição

da

Recomendação nº 03/2020 que tratava da matéria aqui trazida. Todavia,
silente a SESPA acerca das sugestões ministeriais, e, assim, exauridas as
tentativas de atuação colaborativa, pensamos ser necessário o uso da força
coercitiva do Tribunal de Contas do Estado, para que, cautelarmente,
determine correções da conduta administrativa, compatibilizando-a com a lei,
os atos normativos infralegais e a jurisprudência dos TC´s, de modo que
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(MS 24510, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Tribunal
Pleno, julgado em 19/11/2003, DJ 19-03-2004 PP-00018
EMENT VOL-02144-02 PP-00491 RTJ VOL-00191-03 PP00956)
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contratações emergenciais ocorram dentro das balizas constitucionais e legais
respaldando

responsabilização

inclusive

subsidiária

no

a

caso

Administração
de

de

inadimplência

da

eventual
empresa

prestadora de serviços, bem como de sobrepreços não identificáveis pela falta
de orçamento detalhado.
Tudo isso posto nos faz compreender que estão preenchidos os
requisitos do periculum in mora (prazo exíguo do contrato, possível
continuidade de contratação injustificada do ponto de vista econômico, bem
como ocorrência de eventual responsabilização subsidiária da Administração,
a teor da Súmula 331 do TST) e fumus boni iuris (ausência de composição de
custos e não acatamento das recomendações pela SESPA) a autorizar o
deferimento de medida cautelar.
Delineado este panorama, pleiteia-se que esta E. Corte de Contas
determine CAUTELARMENTE à Secretaria de Estado de Saúde Pública para
que:
a) Pondere a possibilidade e a conveniência de se adotar
remuneração

do

serviço

em

apreço

através

de

pagamento por remoção, conforme sói ocorrer nesse
tipo de contratação, tornando públicas as justificativas
da decisão discricionária por um ou outro método de
contratação-pagamento, em especial para esclarecer os
motivos, inclusive sanitários, da escolha inicial pela
prestação indireta com remuneração mensal e mão de
obra exclusiva, tendo em vista que, a depender da
demanda

esperada, seria mais

vantajoso

para a

administração que o serviço fosse realizado de acordo
com as remoções efetivamente realizadas;
b) Acaso a Administração Pública, no bojo de sua
discricionariedade fundamentada, continue a adotar
método

de

pagamento

mensal,

o

que

configura

prestação de serviços terceirizados, exija da empresa
contratada a composição de custos unitários de mão de
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obra, material, insumos e equipamentos referente à
contratação nº 2020/292176, bem como se demande o
do art. 7º,§2º, inciso II, c/c com o art. 40, § 2º, inciso II,
da Lei 8.666/93. Para tanto, recomenda-se o uso do
modelo presente no Anexo VII-D da IN nº 5, de 2017,
ainda que simplificado, tendo em vista a urgência do
atendimento às pessoas infectadas por COVID-19. As
informações devem conter, pelo menos:

i)

Número

de

pessoas

contratadas

e

suas

remunerações (salário-base, gratificação por
função, adicional de periculosidade, adicional de
insalubridade, adicional noturno, entre outros);

ii)

Encargos e benefícios (salário, férias e adicional
de férias; encargos previdenciários (GPS) E
FGTS; benefícios diários e mensais, a exemplo
de vale transporte, vale refeição; auxílio saúde,
entre outros);

iii)

Provisão para rescisão (estimativas de um
possível encerramento do contrato de trabalho
de um empregado);

iv)

Reposição (custo necessário para substituir, no
posto de trabalho, o profissional nas hipóteses
de suas ausências legais, dentre outros);

v)

Insumos (uniformes, materiais, equipamentos
de

proteção

individual,

estimativa

de

combustível, material médico, custo do aluguel
do veículo, reparos, entre outros que julgar
pertinentes);

vi)

Custos indiretos (funcionamento e manutenção
da sede; supervisão de serviços; seguros; entre
outros).

vii)

Tributos (federais, estaduais e municipais);
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viii) Lucro.

Avalie constantemente a quantidade de remoções

realizadas, confrontando com o custo mensal fixo, de
modo que a análise da vantajosidade do contrato se
renove pelo menos mensalmente;
d)

Promova o devido empenho global do valor do

contrato, em observância ao art. 60 da Lei 4.320/64 e o
art. 167, II, da CF, sob pena de continuar a assumir
obrigações

contratuais

sem

a

devida

cobertura

orçamentária;
e)

Inclua em todos os Termos de Referência futuros

que digam respeito a serviços complexos e de valor
relevante, em especial os de execução terceirizada ou
com relevante impacto de mão-de-obra, o devido
detalhamento do orçamento através da formação dos
preços unitários e global de cada item, para que o poder
público tenha ao seu alcance as informações necessárias
para realizar julgamento objetivo sobre a aceitabilidade
e a exequibilidade das propostas.
3. DOS PEDIDOS
Ante o exposto, o Ministério Público de Contas do Estado do Pará
vem, com suporte na fundamentação jurídica ora expedida, requerer:

a)

o recebimento e o processamento da presente

Representação, dando-lhe trâmite de urgência, haja
vista o previsto no art. 42, VIII, do Regimento Interno;
b) o deferimento de medida cautelar, inaudita altera

pars, a fim de que se determine à SESPA que: I) pondere
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a

possibilidade

remuneração

e

do

a

conveniência

serviço

em

de

apreço

se

adotar

através

de

tipo de contratação, tornando públicas as justificativas
da decisão discricionária por um ou outro método de
contratação-pagamento, em especial para esclarecer os
motivos, inclusive sanitários, da escolha inicial pela
prestação indireta com remuneração mensal e mão de
obra exclusiva, tendo em vista que, a depender da
demanda

esperada, seria mais

vantajoso

para a

administração que o serviço fosse realizado de acordo
com as remoções efetivamente realizadas; II) acaso a
Administração Pública, no bojo de sua discricionariedade
fundamentada, continue a adotar método de pagamento
mensal,

o

que

configura

prestação

de

serviços

terceirizados, exija da empresa contratada a composição
de custos unitários de mão de obra, material, insumos e
equipamentos referente à contratação nº 2020/292176,
bem como se demande o preciso levantamento de seus
quantitativos, nos termos do art. 7º,§2º, inciso II, c/c com
o art. 40, § 2º, inciso II, da Lei 8.666/93. Para tanto,
recomenda-se o uso do modelo presente no Anexo VII-D
da IN nº 5, de 2017, ainda que simplificado, tendo em
vista a urgência do atendimento às pessoas infectadas
por COVID-19. As informações devem conter, pelo
menos: i) Número de pessoas contratadas e suas
remunerações (salário-base, gratificação por função,
adicional de periculosidade, adicional de insalubridade,
adicional noturno, entre outros); ii) Encargos e benefícios
(salário,

férias

e

adicional

de

férias;

encargos

previdenciários (GPS) E FGTS; benefícios diários e
mensais, a exemplo de vale transporte, vale refeição;
auxílio saúde, entre outros); iii) Provisão para rescisão
(estimativas de um possível encerramento do contrato
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QUARTA
PROCURADORIA
DE CONTAS

de trabalho de um empregado); iv) Reposição (custo
necessário para substituir, no posto de trabalho, o
dentre

outros);

v)

Insumos

(uniformes,

materiais,

equipamentos de proteção individual, estimativa de
combustível, material médico, custo do aluguel do
veículo, reparos, entre outros que julgar pertinentes); vi)
Custos indiretos (funcionamento e manutenção da sede;
supervisão de serviços; seguros; entre outros), vii)
Tributos (federais, estaduais e municipais); viii) lucro. III)
avalie constantemente a quantidade de remoções
realizadas, confrontando com o custo mensal fixo, de
modo que a análise da vantajosidade do contrato se
renove pelo menos mensalmente; IV) promova o devido
empenho global do valor do contrato, em observância ao
art. 60 da Lei 4.320/64 e o art. 167, II, da CF, sob pena
de continuar a assumir obrigações contratuais sem a
devida cobertura orçamentária;

V) inclua em todos os

Termos de Referência futuros que digam respeito a
serviços complexos e de valor relevante, em especial os
de execução terceirizada ou com relevante impacto de
mão-de-obra, o devido detalhamento da formação dos
preços unitários e global de cada item, para que o poder
público tenha ao seu alcance as informações necessárias
para realizar julgamento objetivo sobre a aceitabilidade
e a exequibilidade das propostas.

c)

a realização de inspeção nos moldes do art. 82 do

Regimento Interno, com o fito de apurar os fatos aqui
narrados, com especial detença: i) na verificação do
desempenho do contrato (quantidade de remoções
realizadas, melhor método de remuneração, etc.) e na
análise da economicidade da escolha por regime de mão
de obra exclusiva, e se houve justificativa sanitária em
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relação a ela; ii) na verificação dos indícios de
irregularidades no processo de contratação, conforme
Acompanhamento

das

Medidas

Administrativas

Excepcionais Previstas no Decreto Estadual n. 619
(Anexo 03), iii) na economicidade do contrato em
questão, haja vista a falta de parametricidade inicial pela
ausência

de

estimativa

de

preços

e

falta

de

detalhamento do orçamento vencedor;

d)

constatada

contratação

antieconômica

e

consequente prejuízo ao Erário, a conversão da presente
em Tomada de Contas Especial com citação de todos os
possíveis

responsáveis,

bem

como

da

empresa

beneficiada;

e)

no caso de detecção de ilegalidade ao longo da

instrução, a aplicação das multas previstas na LOTCE,
garantindo-se sempre o contraditório e a ampla defesa
aos responsáveis apontados;

f)

a

expedição

de

outras

determinações

e

recomendações que se mostrarem pertinentes, a partir
dos achados de auditoria;
g)

atestada

em

algum momento falta grave a

dispositivo legal, a aplicação de multa prevista no at. 83,
II, da LOTCE aos responsáveis identificados pela
unidade técnica, que deverão ter garantido o direito ao
contraditório;
h)

a oitiva do Parquet de Contas em todas as fases do

processo;
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i)

o monitoramento de todas as determinações,

recomendações

e

planos

de

ação

porventura

j)

tudo o mais que for da atribuição do controle

externo e decorrer dos achados de inspeção ao longo do
processo.
k)

a oitiva do Parquet de Contas em todas as fases do

processo;

l)

ao

fim, a procedência

definitiva da

Representação.
Nestes termos,
Pede e espera deferimento.
Belém, 13 de julho de 2020.
PATRICK BEZERRA MESQUITA
Procurador de Contas

DANIELLE FÁTIMA PEREIRA DA COSTA
Procuradora de Contas

presente
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MÍDIA DIGITAL (CD) EM ANEXO, CONTENDO:
RECOMENDAÇÃO N. 03/2020 EXPEDIDA À SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA

DO ESTADO DO PARÁ - SESPA

2.

PROCESSO

3.

CHECKLIST ELABORADO PELA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DAS

MEDIDAS

ADMINISTRATIVO

ADMINISTRATIVAS

N.

2020/292176

EXCEPCIONAIS

PREVISTAS

NO

DECRETO

ESTADUAL N. 619 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 2020/292176.
4. TERMO DE REFEÊNCIA MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - AMBULÂNCIAS TIPO B
(SUPORTE BÁSICO) E TIPO D (UTI MÓVEL)
5. TERMO

DE

REFERÊNCIA

PREGÃO

Nº

042/2019/FMS

–

SECRETARIA

MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS-PA
6. TERMO DE REFERÊNCIA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 19/2020 DO 10º
COMANDO REGIONAL MILITAR DO EXÉRCITO
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