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TLUSTRÍSSrr,IO (À) SENHOR (À) PRESTDENTE DA COMr SSÃO PERMAIiIENTE

DE LICITÀÇõES DO M'NICÍPIO DE UNIÀO DÀ VITORIÀ/PR

EDITÀI DE CITÀMA!4ENTO PÚBLICO N." OO1/2023

OBJETO: CONTR;ÀTÀÇÃO DE ENTIDÀDE DE DIREITO PRIVÀDO SEM EINS

LUCRÀTIVOS, QUÀTIEICÀDÀ COMO ORGANI ZAçÃO SOCIÀT NÀ ÁREÀ DE

ffi;ÇÃ" o-í ãluoa, PÀRÀ À cEsrÀo E oPER'acroNAuzÀçÃo DÀ

urroÁoe DE pRoNTo ÀTENDTMENTo - uPÀ 24II - I{ÀRRrB MorrÀ'
LocÀrr zÀDÀ No nulrcÍpro DE lrNrÃo oa vtrónta

rNsrrn ro DE ESrLDos E PESOLTSÀS 'BlllÀluzÀ" '
pessoa jurídica de direj-to privado, inscrita no CNPJ sob o

n" 2'1 .450.038 /OOO7-L2, com sede na Rua Cristovão Colombo'

no 82, centro- colina/sP, cEP. 14'770-000, represêntada por

seuDiretorPresidentevlTOREEIIRIOUEUÀCEÀDOGOMES'
brasileiro,casado,engenheirodeprodução'portadordoRG
no 43.918.908-1 e do CPF/ME n" 368'595'208-09' por seus

advogados (procuraÇão em anexa), vem à ilibada presença dessa

autoridadeadministrativaapresentarll'tPLGNÀÇÃOÀO
INSERUUEIÍIO CONVOCÀTóRIO, pelas razões de fato e de direito

a seguir expostas:

I
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Trata-se de processo admini s trat ivo

destinado a celebrar contrato de gestão objetivando a

operacionalizaÇão e execuÇão dos serviços de saúde na LNIDÀDE

DE PRONTO ATENDIMENTO - UPÀ 24rr - TüARRIB MOTTÀ, LOCÀIIZÀDÀ

NO !firNrCÍPIo DE UNIÃO DÀ vrTóRrÀ, por um período de 12 meses

tendo início a partir da data de sua assinatura, nos termos

da Lei Federal n." 8.666/93, da Lei Federal n.'9.637, de 15

de maio de 1998, da Lei Municipal n-" 50lA/2422 '

A sessão de recebimênto dos envelopes de

habilitação e proposta de trabalho está prevista para o dia

01 de março de 2023 às 14h00min.

Todavia, da maneira como confeccionado o

edital, há vícios que comprometem a ampla concorrência e

macu.Iam a legalidade do processo, motivo pelo qual deve ser

retificado, vej amos :

1. DO DIREITO INVOCÀDO

1.1. DÀS CONDIçõES DE PâRIICIPÀçÀO
coMo oRcÀl'lr zÀÇÃo socrÀÍ-

QUÀIIFICÀÇÃO PRÉVIÀ

Prevê o edital, no item 5'1 os requisitos

para participaÇão no certame, in verbis:

2. DÀS COltDrçÕES DE PÀRrrcIPAçÃO

2.L. Poderá participar do presentê

Chamamento PúbIico organizações Sociais de

Saúde e que estejam qualificadas, nos termos

previstos na Lei Municipal n" 50lO/2022 e

Edital de Chamamento Público Para

Qualificação de Organização SociaI de Saúde

- oSS n" 003 / 2022 .

n"
l4 Tlll (l{)0 Urir
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Pôis bem, da Ieitura do comando se depreende

que para a partj-cipaÇão no certame deverá a entidade estar
qualificada como organizaÇão social até a data de entrega

dos envelopes de habilitaÇãô e proposta de trabalho. Todavia,

taI exj,gência extrapola os limítes da Iei de regência do

processo de qualificação (Lei n" 9.631 /98\, ao exigir
qualificação prévia como condiÇão de partlcipaÇão.

Constatamos no art. 5" da Lei n" 9.631 /98

que para firmar contrato de gestão com a administraÇão deve

a entidade estar qualificada como organização social com

objeto compatível.
Àinda que se invoque que o edital de

chamamento está em compasso com a legis.l-aÇão local (Lei

Municipal) ao dispor que a qualificação deve ser prévia ao

processo de seleÇão, temos que a legislação focal não está

em sintonia com a Lej- Federal de regência de qualificaÇão de

organização social e contrato de gestão-

Àssim, a exigência de qualificação prévla

afronta ainda ao dísposto no art. 3" da Lei n" 8'666/93, vez

que diminui sobremaneira o universo de participantes,

l-imitando apenas às qualificadas.
Trata-se de exigência em demasia gravosa e

que comprometê sobremaneira o universo de licitantes, a

igualdade entre os concorrentes e a compet i t ivj-dade da

dj.sputa ao determinar comô condição de participaÇão a

apresentaÇão da cópia de qualificação.
Tal previsão está em total descompasso com o

que preceitua o art. 3" da lei n" 8-666/93 e, ainda conformê

ArL. 22, § 1' I da Lei n" 8.666/93, vejamos:

À Iei de licitaÇÔes veda à adrninistração a

inserção no instrumento convocatório de cláusulas que

frustram o caráter competitivo da licitação, vejamos:

I ,--
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I - admitir, preveÍ incluir ou tolezar , nos atos de

ÍestÍinjaJn ou frustrem o seu caráter competitivo

inc-lusive ros casos de sociedades caoperdtivas, e

estabefeÇam preferências ou distinÇões em razão da

naturalidade, da sede ou doniciLio dos licitantes oú

de quaJquer outra circunstância impertjnente oü

irrefevante paÍa o especifico obJeto do contrato,

ressaLvado o disposto nos §§ 5o a 12 deste artigo e

no art. 3o da Lei no 8.248, de 23 de oútubÍo de 199L'

(9. n)

Ora, não é crivel à administraÇãÔ inovar e

1ançar no instrumento convocatório regras incondizentes com

o previsto na lei de licitações, motivo pelo qual, tanbém

por esse motivo o edital deve ser retificado'
A medida escorreita a ser adotada pela

adninistração é a possibilidade de qualificaÇão no próprio

prôcesso de seleÇão, à exemplo de tal conduta iá realizada

por outros municipios, vez que a qualificaÇão, na essência

é a análise de habilitação à Iuz da legislaÇão especifica'
Portantor a medida de rigor que se impÕe é a

retificaÇão do instrumento convocatório para o fim de

possibilitar a participaÇãÕ de entidades ainda não

qual-ificadas ou em prôcesso de qualificação, sendo condição

para assinatura do contrato a conclusão do processo de

qualificação.

nl

Art. 22

(...)
7o É vedado aos agentes púbLicos:

eonvocação, cláusuTas ou condições que cotEttometam,
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!.2. - DÀ ÀUSÊNCrÀ DE PREVTSÃO DE COMPROVÀçÃO DE QUÀrrFrCÀÇÃO

ECONôMICO- FINÀIiICEIRA

AFRONTA à Lei- Eederal nô 8.666/93 e Lei

Muni cipa.I 507A /2022 .

Busca a Àdmi-nistraÇão a celebraÇão de

Contrato de Gestão com entidade qualificada como OrganizaÇão

Sôcial nos termos da legislaÇão supramencj-onada .

Estamos a falar de gerenciamento de verbas

públicas realizado por entidade privada, a qual cabe a gestâo

dos rêcursos financeiros, matêriais e humanos que permeiam

o objeto do Contrato.
Embora a Lei no 8.666/93 tenha aplicaÇão

subsidiária aô Chamamento, não cabe ao administrador se

desviar de regras de seleção deixando a administração sem

qualquer seguranÇa para a escolha.
Considerando que a Lei Munlcipal n"

5A70/2022 não aponta prazo de validade de certificaÇào como

Organização Socia] de Saúde, temos que o universo de

concôrrentes é grânde e, invariavêImente há OSS que estão

qualif.icadas há muito tempo.

Pois bem, considerando o que Prevê a

legíslação local que, no ato de solícitaÇão de qualificaÇão

como organlzaÇãô social, deve a entidade apresentar Balanço

Patrimonial do último exercicio social, podemos concluir que

nAo é possivel à administraÇão ter conhecimentô da saúde

financeira da futura OsS que irá gerir seu dinhelro.
Àssim, como meio hábil- ao resguardo dô

DINITEIRO PÚBLICO, deveria a administraÇão prever a obrigaÇão

de apresentaÇão de Balanço Patrimonial ê DeDonstraçõês do

Resultado do Exercício Financeiro já exigivel nos termos da

lu
r'l:1, r



manrza

lei, além da certidão nêgativa dê destruição dê Procêsso§ dê

Insolvência. ilustifica-sê.
Referidos documentos fornecem dados

concretos sobre a ÀTúÀL situação financeira da entidade e

oferece à administraÇão segurança para a ContrataÇão.

Temos que houve falha com relaÇAo à

e.l-aboraÇão do edital, haja vista que às entidades sem fins
lucrativos não são aplicáveis no

ll .7Ol/2075 (lei que discípIina da

sociedade empresárj-a e do empresá

Insta volvermos ito

empresarial donde se ext ada

Y,

empresariaf vls

visam lucroesima

exp lo r ro.
nao

oS r

sendo certo que todo o

ser revertido aos fins
Às s im,

certidão negativa
civil expedida

imprescindivel.
Em

de sua atuaÇão deve

ded
pêlo

have

a

pro

ode
e

oem

de apresentaÇão de

de ação de insolvênci
sede do .L icitante

a

é

entidade apresentar ce

o atual estado da

expropriatórios .

curso, deverá a

e pé da qual conste

ocorreram os atos
rt j eto

Portanto o edital deve ser retificado para o
fim de determinação de apresentação de Balanço Patrimonial

e Demonstraçôes de Rêsultado de Exercicio e de certidão
negativa de distribuição de ação de insolvência civil
expedida pelo foro da sedê da entidade.

ção
C

se )á

1.3. DÀ VISITÀ TÉCNICÀ OBRIGÀTóRIA

FLS

As entidades sem
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Não obstante esteja inserida no poder

discricionário do órgão licitante, temos que a exigência de

visita técnica obrigatória como condiÇão de habilitaÇão é

fato restritivo à ampla concorrência, eis que caracteriza
custos adicionais âos concorrentes que devem deslocar-se
previamente ao loca1 para apenas conhecimento das

instalaçÕes.
O edital do Chamamento contém 85 páginas e

destas 39 são exclusivamente para o deta.l-hamento das unidades

a sêrem gerenciadas (Termo de referência), com as metas de

produtividade, recursos humanos, obrigaÇões.

Portanto, não há motivo para a

obrigatoriedade de realizaÇão de visita técnica para

unicamente conhecer instalaÇões, vez que é cediço gue, não

raras vezes o responsável pelo acompanhamento da visita é

profissional da assistêncj.a da unidade e não detém as

i,nformaçôes para fornecimento (como valores de custos) . Em

relação aos custos, estes não estão previstos no edital e

durante a visita técnica não são repassadas tais informaÇões,

de forma que também é objeto de impugnação a ausência de

planilha demonstrativa de custos.
Adema j-s, nos termos da Jurisprudência do

Tribunal de Contas, a visita obrigatória é essencial dada a

complexidade do objeto e desde que devidamente fundamentada

no instrumento convocatório (TC 000042.989.1-8-6), o que não

ocorreu no presente caso.

Some-se à isso o enunciado da Súmula n' 272

do Tribunal dê Contas da União:

No edital de lj.citaÇao, é vedada a inclusão
de exigêneies dê habilitaÇâo e de quesitos
de pontuação técnica para cujo atendimento



É urallo

rLS

os licitantes tenham de incorrer em custos
quê não sejam necessários anteriornente à

celebração do contrato. (grifos nossos)

Portanto, não estando presentes estes dois
requisj-tos, merece o edital ser retificado para o fim de que

a vi-sita técnica seja facultativa ê que a concorrênte que

não a fizer apresente declaração de pleno conhecimento do

ob j eto do edita.I .

1.4. DA ÀUSÊNCIÀ DE PIÀ}IEJÀMENTO, DE

ê CRONOGF"A}íÀ DE DESEMBOLSO

PLÀIiIILEÀ ORÇÀII{ENT.iíRIÀ

Da atenta aná.1- j-se ao edital, observamos que,

embora o objeto do processo seletivo seja a pactuaÇão de

contrato de gestão, que envolve o gerenciamento de unidade

de Saúdê, de fôrma plena (recursos humanos e materiais) não

cuidou a administração de êBtâbelecêr orçamento dêtalhado êm

planilhas .

A omissão, além de infringir à Lei no

8.666/93 ocasiona a impossibilidade de os concorrentes
elaborarem seu plano de custêio.

Àssi dispõe a Lei n" 8.666/93:
Art. 7e As lj-citações para a execução de
obras e para a prestaÇão de serviços
obêdecêrão ao disposto neste artigo ê, em
particular, à seguinte següência:
t...1
S 29 Às obras e os serviços somente podêrão
sêr licitados quando:
I - houver projeto básico aprovado pela
autoridade competênte e disponíveI para
exame dos interessadôs em participar do
processo licitatório;
II - êxiatir orçanento detalhado err
planilhas que expressen a coqrosiçâo de

3"t



todos os
nossos).

seus custos unitários; ( gri fos

O êdital traz objeto que ênvoLve vários itens
para a composiÇâo de custos. Não havendo a demonstraÇão da

composiÇão do custo, nas especificaÇões unitárias, merecê o

editaf ser retificado para o fim de correção.
Demais disso, não comprova a administraÇão a

forma como compôs os custos e o detalhamento item a item da

despesa. Em situaÇÕes como a apresentada, o Tribunal de

doContas )á se posicionou
processo, vejamos:

no sentido da ilegalidade

SERVIÇOS DE SÀÚDE. AUSÊNCIA DE PI.ÀNILEA COT.I

os QuÀt{TrrÀTrvos E cusTos urrrrÁRros
DETÀTEADOS. COI{PATIBILIDÀDE DO PREÇO
ÀJUSTÀDO CorI O PRÀTICÀDO NO MERCÀDO NÃO
DEUOT{STRÀDÀ. ECONOMICIDADE NÀO COMPROVÀDÀ.
IRREGULÀRIDADE. MULTA. (TC-024700.989.24-5,
Segunda Câmara, Conselheiro Dimas Ramalho,
Sessão de O'7 /12/2021). Grifos nossos

EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO. CONTRÀTO DE

GESTÀO. CONHECIMENTO. NÃO PROVIMENTO.
Operacionali zaçáo e gestação de atividades e
serviços complementares de Unidade de Pronto
Atendimento. Não coqrrovação de eficiência,
efetividade e economicidade na execução dos
sêrviÇos. Àusência dê planêjãmento
detalhado. àusência de planilhas de custos e
de atendimentos por especial-idades médicas.
Ausência de relatórios gerenciais
fragmentados por atividades realizadas.
RazÕes recursais insubsistentes. Recursos
conhecidos e não provi-dos. (TC-
002033/003/L4, RELATOR - CONSELHETRO ÀNTONTO
ROOUE CITADINI, 15" Sessão Ordinária do
Trrbunal P1eno, dia 25/05/20221 . Grifos
nossos

EMENTÀ: RECURSO ORDINÁRIO. REPÀSSES
PÚBLICoS. coNTRÀTo DE GEsTÃo. AUsÊNcIÀ DE
PLÀNILHÀ DE CUSTOS UNITÁRIOS. ECONOMICIDÀDE
NÃO COMPROVÀDÀ. TERMOS ADITIVOS.

,FLS
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cabe ainda tÍazer à lume,

magistério de MarÇal Justen Filho no

obrigatôriedade de composição de custos:

ÀCESSORIEDÀDE. NÃO PROVIMENTO. 1. À AUSêNCiA
de demonstraÇão dos custos unitários que
compuseram o val-or global do contrato é falha
grave e impede o juízo pela regularidade da
matéria. 2. A inexistência de parâmetros
minimos de avaliação qualitativa e
quantitativa da execuÇão do contrato de
Gestão obsta a verificação de que os recursos
foram aplicados com economicidade,
eficiência e eficácia. 3. À jurisprudência
desta corte já está bem sedimentada no
sentido de que os termos aditivos são
negócios juridicos dependentes do ajuste
principal . Àssim, sê este é irregular,
consequentemente, aqueles também o serão por
estarem contaminados pelos mesmos vicios.
(Tc-ooo616/002/11, RECURSO ORDrNÁRrO, SESSÃO

DO TRIBUNÀL PLENO, t]-/09/20L91 Grifos
nossos.

excepcional
tocante à

À obrigatoriedade da formulaÇão de
estimativas quanto aos custos necessários à
execuÇão do objeto destina-se à satisfazer
várias finalidades.
Em primeiro lugar, trata-se de assegurar a
seriedade do planejamento administrativo. se
a administração desconhecer os custos, será
inviável programar a execução do obieto. Sem

estimar os custos, é inviável determinar a
existência a existência de recursos
ôrÇamentários, a modalidade cabivel de
licitaÇão, o prazo necessário para executar
o objeto, assim por diante.
Depois, a administração não disporá de
condiçÕes de avafiar a seriedade das
propostas apresentadas. Será inviável,
identificar as ofertas despropos i, tadas e
destituidas de consistêncj-a. À Àdministraçào
correrá o risco de contratar com um licitante
destituido das condiÇÕes minimas de executar
o obj eto,
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Àinda sob o prisma da avaliação das
propostas, a existência de uma planilha de
custos- a qual deverá balizar a proposta
apresentada pelo licitante- permite à
administraçâo identificar os próprios
equivocos. Tal como se apontará avante,
existe o risco de que a AdministraÇão formufe
um projêto equivocado, o que usual-mente será
identificado pêIôs Iicitante. Quando isso
ocorre, é usuaf que as planilhas que
acompanham a proposta apresêntem notáveis
desconformidades com os dados contidos na
estimativa de custos elaborada peJ.a
Àdministração. Tais anomalias são forte
indicativo de que a Administração incorreu
em equivoco, o que impõe a revj-são de suas
próprias estinativas.l

Portanto, nâo havendo referida informação, o

instrumento merece ser retificado.

2. CONCLUSÃO

Diante do exposto, requer seja recebida,
processada e julgada a presente impugnaÇão, dando-lhe total
provimento e determinado a retificaÇão do instrumênto
convocatório, nos termos supra arguidos.

Se assim não entender Vossa Senhoria, fica
resguardo o direito de representaÇão (impugnaÇão) lunto ao

Tribunal de Contas do Estado do Parâná.

Nestês termos, pede defêrimento.

De CôIina/SP pâra Uniãô da Vitória/PR, 17 de Fevereiro de

2023.
VIÍOR HENRIQUE MACHADO
GOMES:36859520809
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