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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
GABINETE DO CONSELHEIRO-SUBSTITUTO 

RODRIGO MELO DO NASCIMENTO 
 

VOTO GA-1 nº         /2017 

 

PROCESSO: TCE/RJ n° 209.248-0/17 

ORIGEM: PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA 

ASSUNTO: Edital de Licitação  
 

Cuidam os autos do Edital de Licitação Convocação Pública nº 001/2017, 

encaminhado pela Prefeitura Municipal de Valença, por meio da Secretaria Municipal 

de Saúde, cujo objeto é a contratação de pessoa jurídica de direito privado para 

cooperação das equipes, compreendendo o gerenciamento, operacionalização e 

execução das ações e serviços de saúde, por meio de contrato de gestão-

cooperação, a ser celebrado a partir de proposta técnica e econômica, selecionada 

nas condições estabelecidas pelo presente Edital, com a finalidade de assegurar 

assistência universal e gratuita à população, no âmbito da Rede Municipal de Saúde, 

pelo período de 12 (doze) meses, no valor total estimado de R$ 10.227.261,96 (dez 

milhões, duzentos e vinte e sete mil, duzentos e sessenta e um reais e noventa e 

seis centavos), cuja realização encontrava-se marcada para o dia 12/06/2017, tendo 

sido encaminhado o Ofício SGE/CEE nº 129/2017, visando o adiamento do certame. 

Trata-se da 1ª (primeira) submissão do Edital em exame à apreciação desta 

Corte de Contas. 

Em sua análise técnica, a Coordenadoria de Exame de Editais assim se 

pronuncia, por meio da instrução constante da peça eletrônica “26/06/2017 – 

Informação da CEE”: 

Ante o exposto, sugerimos a comunicação ao Chefe do Executivo 
Municipal de Valença, com base no §1º do art. 6º da Deliberação TCE-RJ 
nº 204/96, a constituir-se na forma sequencial dos incisos do artigo 26 do 
Regimento Interno para que adote as iniciativas enumeradas a seguir, 
necessárias ao prosseguimento da análise deste edital: 

1 – Adie e mantenha esta licitação adiada até que esta Corte delibere 
conclusivamente pelo conhecimento do edital em exame, encaminhando 
os comprovantes de publicação dos avisos de adiamento na forma do art. 
21 da Lei nº 8.666/93, adotando a iniciativa de divulgar esta informação no 
sitio eletrônico oficial da Prefeitura Municipal de Valença. 



   

639-2792 

Processo nº 209.248-0/17 

Rubrica           Fls.  

2 – Encaminhe toda a legislação municipal (leis, decretos, portarias, etc) 
que tenham por objeto regulamentar a atuação de organizações sociais no 
âmbito do Município de Valença, em especial a Lei 2.940/17, o decreto n 
22/2017 e as Portarias 421/2017, 464/2017 e 525/2017, mencionadas 
neste edital. 

3 – Esclareça quais são os procedimentos e os requisitos a serem 
cumpridos pelas entidades caso tenham o interesse em serem qualificadas 
como Organizações Sociais no Município de Valença. 

4 – Informe quantas entidades foram qualificadas como Organizações 
Sociais pelo Município de Valença e estariam potencialmente credenciadas 
para disputar este certame encaminhando, por conseguinte, os 
documentos de constituição das respectivas organizações. 

5 – Defina de forma objetiva quais unidades de saúde municipais terão a 
sua gestão transferida para a Organização Social que se sagrar vencedora 
desta licitação. 

6 – Informe todas as características destas unidades de saúde em especial 
quanto às dimensões, equipamentos instalados, materiais e veículos cuja 
operação e manutenção passarão a ser de responsabilidade da 
Organização Social vencedora do certame.   

7 – Informe a qualificação e a quantidade de profissionais necessários à 
operação de cada unidade de saúde, incluindo o atendimento aos 
pacientes e usuários de cada uma das unidades que terão sua gestão 
transferida por meio de um contrato de gestão. 

8 – Informe quais são os exames laboratoriais que passarão a ser 
assumidos pela Organização Social, a quantidade estimada e o custo 
individual dos exames, acompanhados por documentos que demonstrem o 
histórico de exames realizados nos anos anteriores. 

9 – Informe qual o custo mensal com manutenção corretiva e preventiva de 
equipamentos, encaminhando documentos destinados a comprovar o 
histórico de despesas que justificariam repasses mensais de R$25.000,00 
conforme previsto na tabela de custos anexada a este edital. Encaminhe 
ainda a relação dos equipamentos que estarão contemplados por esta 
manutenção. Para comprovar a pertinência do valor a Administração 
Municipal deverá encaminhar o orçamento estimado em planilhas com a 
composição dos custos unitários de manutenção de equipamentos. 

10 – Informe qual o custo mensal com manutenção preventiva e corretiva 
de veículos, encaminhando documentos destinados a comprovar o historio 
de despesas que justificariam repasses mensais de R$30.000,00, 
conforme previsto na tabela de custos anexada a este edital. Encaminhe 
ainda a relação de veículos que estarão contemplados por esta 
manutenção. Para comprovar a pertinência do valor a Administração 
Municipal deverá encaminhar o orçamento estimado em planilhas com a 
composição dos custos unitários de manutenção de veículos. 

11 – Informe qual o custo mensal com manutenção preventiva e predial 
encaminhando documentos destinados a comprovar o histórico de 
despesas que justificariam repasses mensais de R$7.000,00, conforme 
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previsto na tabela de custos anexada a este edital. Para comprovar a 
pertinência do valor a Administração Municipal deverá encaminhar o 
orçamento estimado em planilhas com a composição dos custos unitários 
de manutenção predial. 

12 – Refaça toda a Tabela I onde devem ser registradas as regras e 
critérios objetivos destinados a avaliar a metodologia ser empregada por 
cada uma das Organizações Sociais na gestão de cada uma das unidades 
que terão a gestão transferida. 

13 – Defina de forma clara e objetiva qual será o critério de julgamento das 
propostas em observância ao que determina o art. 45 da Lei 8.666/93. 

14 – Complemente a redação do edital observando as novas regras 
instituídas pela Lei Nacional nº 12.440/11, passando a exigir a 
comprovação de prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a 
Justiça do Trabalho por meio de Certidão Negativa de Débito Trabalhista 
ou por meio da Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas com os mesmos 
efeitos da CNDT, quando verificada a existência de débitos garantidos por 
penhora suficiente, segundo o disposto no § 2º do art. 642-A, Título VII-A 
da CLT (alterada pela Lei Federal nº 12.440/11). 

15 – Inclua item no edital informando os meios de comunicação a distância 
que poderão ser utilizados pelos interessados para esclarecer dúvidas 
sobre este edital, nos termos do inc. VIII do art. 40 da Lei 8.666/93. 

16 – Inclua neste edital um item contendo o critério de reajuste e ou 
repactuação tomando por referência o que estabelece o art. 3º da Lei 
10.192/01 e, eventualmente o art. 5º do Decreto Federal nº 2.271/97 c/c IN 
nº 05/2017 do MPOG. 

17 – Informe quais são os indicadores atuais e quais são os indicadores 
que se pretende atingir com a transferência da gestão de unidades 
municipais de saúde para uma Organização Social. 

18 – Encaminhe os comprovantes de publicação dos avisos desta licitação 
em jornal diário de grande circulação no Estado nos termos do que 
estabelece o art. 21 da lei 8.666/93. 

19 – Inclua neste edital os critérios de desconto por antecipação e 
penalidades para eventuais atrasos de pagamento, conforme determina a 
alínea “d”, inc. XIV do art. 40 da Lei 8.666/93. 

20 - Em cumprimento ao que determina a Lei Nacional nº 12.257/11 
alertamos o jurisdicionado para a obrigação de conferir ampla publicidade 
a esta certame, observando o que determina o art. 8º inc. IV da norma, 
conforme reprodução a seguir, disponibilizando no sitio eletrônico oficial 
uma cópia atualizada do edital, acompanhada por todos os seus anexos: 

 Art. 8º É dever dos órgãos e entidades públicas promover, 
independentemente de requerimentos, a divulgação em local de fácil 
acesso, no âmbito de suas competências, de informações de 
interesse coletivo ou geral por eles produzidas ou custodiadas.  
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IV - informações concernentes a procedimentos licitatórios, inclusive 
os respectivos editais e resultados, bem como a todos os contratos 
celebrados;  

21 - Detalhe, especificando item por item, através de errata, todas as 
alterações efetuadas no ato convocatório,  dando a devida publicidade a 
mesma na forma do §4º do art. 21 da Lei Federal nº 8.666/93, 
encaminhando as cópias a este Tribunal. 

22 - Comunique ao Tribunal de Contas a eventual revogação ou anulação 
do procedimento licitatório em tela, remetendo, na ocasião, prova da 
publicação do ato respectivo, acompanhada pelos elementos arrolados no 
art. 49 da Lei Federal nº 8.666/93. 

23 – Considerando a necessidade de adotar iniciativas com o objetivo de 
fomentar o processo de conscientização dos usuários de que a gestão das 
suas demandas também é um compromisso seu, afigura-nos pertinente 
que a Secretaria de Estado de Saúde insira item próprio no edital e no 
contrato obrigando as Organizações Sociais a disponibilizarem na rede 
mundial de computadores uma página para cada unidade de pronto 
atendimento informando a escala de plantonistas além de informações 
relevantes envolvendo consumo de medicamentos e despesas de custeio. 

24 – Sugerimos ainda ao egrégio Plenário determinar a integral 
disponibilização desta instrução ao jurisdicionado para melhor 
compreensão acerca dos aspectos analisados.  

 

O douto Ministério Público Especial junto ao TCE-RJ manifesta-se no mesmo 

sentido, por meio do parecer constante da peça eletrônica “27/06/2017 – Informação 

MPE”. 

É o Relatório. 

Ab initio, registro que atuo nestes autos na qualidade de Auditor em 

substituição a Conselheiro, em razão de convocação – para que eu assim atuasse – 

pela Presidência desta Egrégia Corte de Contas, em Sessão Plenária de 

04/04/2017. 

O presente ato de convocação pública visa à transferência, para organizações 

sociais, da gestão de hospitais públicos, e a licitação será regida de acordo com as 

Leis Federais nos 8.666/93 e 9.637/98, Lei Municipal nº 2.940/17 e Decreto 

nº 22/2017, além das Portarias nº 421/2017, nº 464/2017 e nº 525/2017.  

O subitem 3.1 do Edital, por sua vez, exige, das Organizações Sociais 

interessadas em participar da seleção, a comprovação da condição de entidade 

qualificada no âmbito do Município de Valença na área de saúde. A Administração 
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Municipal, entretanto, não juntou aos autos a legislação que regulamenta a 

qualificação das organizações sociais. 

As “parcerias” na área da saúde devem ser fiscalizadas com rigor, em face de 

as organizações sociais já serem responsáveis por volumosa parcela da prestação 

de serviços na área da saúde, assumindo, em diversos entes, atuação de forma 

preponderante e não mais complementar, com dispêndio de vultosos recursos 

públicos. 

Como se não fosse bastante a relevância material desse modelo de gestão 

em saúde, a Controladoria Geral da União já identificou problemas na qualificação 

de OSCIPs, segundo consta do Acórdão 3.239/2013 – TCU – Plenário, do qual 

transcrevo o que se segue: 

A Controladoria Geral da União [endnoteRef:2] já identificou esquemas de 
compra e venda de Oscips, com o objetivo de permitir aos interessados em 
realizar parcerias com o poder público de disporem do tempo mínimo de 
experiência na área. As entidades seriam criadas, teriam sua 
documentação regularizada e a qualificação de Oscip concedida pelo 
Ministério da Justiça, para então serem vendidas para pessoas 
interessadas em firmar parcerias com o Poder Público. A repentina 
transformação da Associação Médico Gratuito na Biotech Organização 
Social em Saúde apresenta características que apontam para esquema 
semelhante ao de compra e venda de Oscips. [2: 15/12/2010 – 
Controladoria descobre esquema de venda de ONGs e Oscips, 
http://www.cgu.gov.br/imprensa/Noticias/2010/noticia15710.asp] 

Além da possibilidade de transferência do gerenciamento do Hospital 
Ronaldo Gazolla para uma organização social, o município do Rio de 
Janeiro também planejava realizar o mesmo tipo de parceria no Hospital 
Municipal Pedro II. Tal unidade de saúde havia sofrido um incêndio em 
outubro de 2010, ainda sob a gestão estadual, e retomaria suas atividades 
no início de 2012, após uma ampla reforma, já sob o gerenciamento de 
uma organização social. O hospital já havia sido administrado por Valter 
Pellegrini Júnior, entre 1998 e 1999, quando o governo estadual contratou 
(peça 27, p.20) a empresa da qual ele é sócio administrador, a GMP 
Saúde Prestadora de Serviços Médicos (CNPJ: 01.885.757/0001-72) (peça 
46) . 

No processo de qualificação da Biotech, com vistas a tentar comprovar os 
dois anos de pleno exercício de atividades de saúde pública, foram 
apresentados os dois contratos mencionados anteriormente, das empresas 
GPS Total Saúde e GMP Saúde, com os governos do município e do 
estado, respectivamente. Também foi apresentado convênio firmado entre 
a Biotech e a GPS Total Saúde para “cooperação técnica, administrativa e 
operacional para a execução no modelo de cogestão dos serviços 
programados para o Hospital Municipal Ronaldo Gazolla”. Portanto, o Sr. 
Pellegrini Júnior deixara de ser o gestor do Hospital para assumir a 
presidência da Biotech, que firmaria convênio para cogestão do mesmo 
hospital (peça 23, p. 5 a 8) . 
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O único atestado (peça 28, p. 8) que comprovaria a atuação da Biotech 
com ações em saúde em período superior a dois anos foi emitido pela 
Cooperativa de Serviço de Saúde Total Saúde (CNPJ: 07.095.270/0001-
72) , que foi presidida por Valter Pellegrini Júnior entre 2005 e 2011 (peça 
47) . Tal atestado refere-se à atuação da Biotech quando esta ainda era 
denominada Associação Médico Gratuito, relativo à prestação de 
“assistência e atendimento na área de saúde para nossos cooperados no 
período de maio de 2005 a novembro de 2008”. 

Portanto, todos os atestados utilizados para comprovar a experiência da 
Biotech foram emitidos por empresas com as quais Valter Pellegrini Júnior 
possui relação pessoal. 

 

Passo a fazer alguns destaques da manifestação das instâncias instrutivas no 

que diz respeito às parcerias na área da saúde, para depois empreender a análise 

do caso concreto. Segundo a Instrução: 

Observa-se assim que o legislador constitucional não foi parcimonioso ao 
tratar da saúde, valendo lembrar que o tema foi abordado nos artigos 208, 
220, 227, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, sendo ainda 
objeto de regulação por ocasião da Emenda Constitucional n° 20/2000. A 
preocupação do legislador com a garantia de acesso à saúde também 
ficou registrada nas normas infraconstitucionais citando-se como exemplo 
o Estatuto da Criança e do Adolescente, e a Lei Federal nº 11.741, estatuto 
do idoso, que garantem não só a assistência farmacêutica mas também a 
dispensação de insumos terapêuticos, tais como próteses e órteses.  

[...] 

Nesse compasso são pertinentes as palavras de Melo da Cunha para 
quem:  

“Em suma, o Poder Público pode realizar centralizadamente seus 
próprios serviços de saúde, por meio dos órgãos da Administração 
Direta, ou prestá-los de forma descentralizada, por meio de 
entidades estatais que integram a Administração Indireta, ocasião em 
que se valerá de outorga legal para a criação de autarquias, 
empresas públicas, sociedades de economia mista e de fundações, 
sendo esta última a mais adequada para as ações de saúde pública 
que não envolverem uso de autoridade ou finalidade lucrativa. Por 
outro lado, pode, também, o serviço público ser prestado por 
empresas privadas e por particulares individualmente, por meio de 
delegação nas modalidades de concessão, permissão e autorização, 
não aplicáveis à saúde, ou de colaboração, nos casos de 
terceirização, contratos de gestão, termos de parceria, convênios e 
reconhecimento de utilidade pública.“ 

Os comentários são pertinentes porque em 1998 foi aprovada a Lei 
Federal nº 9.637 por meio da qual se estabeleceu a possibilidade de 
qualificação de entidades de direito privado sem fins lucrativos para 
obterem autorização com vistas à celebração de contratos de gestão com 
o poder público, qualificando–se como Organizações Sociais, para 
atuarem em diversas áreas incluindo a de saúde.  

A lei mereceu apreciação pelo STF que decidiu pela sua 
constitucionalidade em 16/04/15. Em seu voto, o Ministro Luiz Fux 
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esclareceu que os setores de saúde, educação, cultura, desporto e lazer, 
ciência e tecnologia, e meio ambiente configuram “serviços públicos 
sociais”, dever tanto do Estado quanto dos particulares. Contudo, como as 
OS”s recebem recursos públicos, bens públicos e servidores públicos, o 
Ministro defendeu a observação dos princípios da Administração Pública 
previstos pelo artigo 37, caput, da CF, de modo que suas atividades e 
contratações devem observar o disposto em regulamento próprio em 
conformidade com a Lei nº 9.673, artigo 4º, inciso VIII, fixando regras 
objetivas e impessoais para o dispendido de recursos públicos. 

Assim, a Suprema Corte entendeu que tanto a Lei nº 9.637/1998 quanto o 
artigo 24, inciso XXIV, da Lei nº 8.666/1993 não contrariam a Constituição 
Federal (“CF”), contudo, a qualificação das entidades e a 
operacionalização de suas atividades deverão observar aos 
princípios da Administração Pública, previstos pelo artigo, 37, caput, da 
CF, como segue: 

(i) o procedimento de qualificação como OS deve ser conduzido 
de forma pública, objetiva e impessoal, com observância dos 
princípios do artigo 37, caput, da CF, e de acordo com parâmetros 
fixados pelo artigo 20 da Lei nº 9.637/1998; 

[...] 

No processo ora examinado o edital faz referência a uma lei 
municipal, um decreto e diversas portarias mas nenhuma delas foi 
reunida aos autos, impedindo uma análise cuidadosa de seu termos. 
(grifei) 

 

A transferência do gerenciamento de serviços públicos de saúde a 

organizações sociais, matéria também enfrentada pelo TCU, foi objeto de Auditoria 

Operacional empreendida por aquela Corte de Contas, consubstanciada no 

processo TC 018.739/2012-1, de onde extraio, do respectivo Acórdão 3.239/2013 – 

TCU – Plenário, o seguinte trecho: 

O relatório de auditoria não ignora a controvérsia concernente à 
constitucionalidade da terceirização do gerenciamento de ações e serviços 
de saúde, fundada, essencialmente, na prevalência da atuação privada 
sobre pública no Sistema Único de Saúde e na absorção, por entidades 
privadas, de atividade considerada finalística de Estado. Optou a equipe de 
auditoria, entretanto, por distanciar-se do debate e limitar-se à busca do 
aprimoramento da atuação da Administração Pública em garantir a 
efetividade dos contratos de gestão firmados. 

 

A respeito do modelo de gestão em saúde por OSs, a eminente Conselheira 

Marianna Montebello Willeman manifestou-se, no bojo do processo 104.377-7/16, 

em Sessão Plenária de 01/11/2016, no sentido de que fosse realizado estudo que 

avaliasse tecnicamente a eficiência e a vantajosidade da adoção do modelo de 

transferência da gestão das unidades de saúde às organizações sociais e, caso o 

estudo viesse a apontar que tal alternativa não se mostrasse vantajosa, se 
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abstivesse de renovar os contratos de gestão em vigor, tomando as medidas 

administrativas cabíveis, sem prejuízo da continuidade do serviço prestado. 

Assim sendo, preliminarmente ao saneamento dos questionamentos 

apontados a seguir em meu Voto, reputo imprescindível que o jurisdicionado 

apresente estudo técnico comparativo dos custos envolvidos no modelo de gestão 

em saúde por OSs em relação aos custos incorridos na prestação direta dos 

serviços pelo próprio Município, por meio de servidores selecionados mediante 

concurso público, demonstrando a vantajosidade econômica do referido modelo de 

gestão, bem como os eventuais ganhos auferidos em termos de eficiência na 

prestação de serviços. 

Adentrando o mérito do Edital propriamente dito, o Corpo Técnico observa 

que os critérios de pontuação para a seleção da proposta mais vantajosa afiguram-

se por demais subjetivos, conforme transcrevo a seguir: 

O subitem 6.11 do edital indica que a pontuação máxima admitida para as 
propostas equivale a 10 pontos ao passo que o subitem 6.14 indica que 
serão desclassificadas as propostas cuja pontuação total seja inferior a 7 
pontos.  

O problema é que os critérios de pontuação são muito subjetivos não 
existindo neste edital qualquer informação que indique os requisitos a 
serem avaliados para a concessão de cada unidade de pontuação para os 
itens que serão examinados. A única exceção foi delineada para o quesito 
“Experiência em Gestão de Serviços de Saúde” , já que o Anexo II do 
edital apresenta requisitos objetivos para a concessão de cada nota de 
pontuação, impedindo assim qualquer subjetividade nos critérios de 
julgamento das propostas. 

O subitem 6.16 indica que será considerado vencedor do processo de 
seleção a proposta técnica e econômica apresentada que obtiver a maior 
pontuação na Tabela I do item 6.12. 

No caso de empate o desempate será realizado levando em conta a maior 
pontuação no quesito “Conhecimento do Objeto da Contratação” e, 

sucessivamente o quesito “Experiência”. 

 

Quanto à economicidade, assim se manifesta o Corpo Instrutivo: 

Os encargos sociais previstos no edital representam aproximadamente 
40,75% das despesas salariais encontrando-se compatíveis com os custos 
decorrentes de relações de emprego em nosso país. 
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Para as outras despesas indicadas na tabela, diárias, horas extras, 
gratificações, auxílio para educação, diagnósticos em laboratório clinico, 
manutenção preventiva de equipamentos, veículos e predial não existem 
informações precisas acerca de como foram estimadas. 

O exame adequado da economicidade desta contratação exigirá que a 
Administração Municipal de Valença indique como foram estimadas  as 
diárias e em que situações elas seriam devidas aos colaboradores 
vinculados a uma organização social.  Pelas mesmas razões deverão ser 
demonstrados os cálculos que levaram a Administração a estimar o valor 
de horas extras e gratificações indicando ainda qual seria a 
fundamentação para o pagamento de auxílio para educação continuada 
aos colaboradores da organização social.No mesmo sentido não há 
qualquer demonstrativo que justifique os valores estimados para despesas 
com laboratório clínico, bem como manutenção de equipamentos, veículos 
e predial, impedindo uma adequada análise sobre boa parte da estimativa 
que integra este edital. 

 

Reproduzo, a seguir, as orientações preconizadas no Acórdão 3.239/2013 – 

TCU - Plenário acerca da matéria, apresentadas em seu sumário: 

1. Apesar de abrir mão da execução direta dos serviços de saúde objeto 
de contratos de gestão, o Poder Público mantém responsabilidade de 
garantir que sejam prestados na quantidade e qualidade apropriados.  

2. Do processo de transferência do gerenciamento dos serviços de saúde 
para organizações sociais deve constar estudo detalhado que 
contemple a fundamentação da conclusão de que a transferência do 
gerenciamento para organizações sociais mostra-se a melhor opção, 
avaliação precisa dos custos do serviço e dos ganhos de eficiência 
esperados, bem assim planilha detalhada com a estimativa de custos a 
serem incorridos na execução dos contratos de gestão.  

3. A qualificação de entidades sem fins lucrativos como organizações 
sociais deve ocorrer mediante processo objetivo em que os critérios 
para concessão ou recusa do título sejam demonstrados nos autos do 
processo administrativo.  

4. A escolha da organização social para celebração de contrato de gestão 
deve, sempre que possível, ser realizada a partir de chamamento público, 
devendo constar dos autos do processo administrativo correspondente as 
razões para sua não realização, se for esse o caso, e os critérios objetivos 
previamente estabelecidos utilizados na escolha de determinada entidade, 
a teor do disposto no art. 7º da Lei 9.637/1998 e no art. 3º combinado com 
o art. 116 da Lei 8.666/1993.  

5. As organizações sociais submetem-se a regulamento próprio sobre 
compras e contratação de obras e serviços com emprego de recursos 
provenientes do Poder Público, observados os princípios da 
impessoalidade, moralidade e economicidade, sendo necessário, no 
mínimo, cotação prévia de preços no mercado.  

6. Não é necessário concurso público para organizações sociais 
selecionarem empregados que irão atuar nos serviços objeto de contrato 
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de gestão; entretanto, durante o tempo em que mantiverem contrato de 
gestão com o Poder Público Federal, devem realizar processos seletivos 
com observância aos princípios constitucionais da impessoalidade, 
publicidade e moralidade.  

7. Os Conselhos de Saúde devem participar das decisões relativas à 
terceirização dos serviços de saúde e da fiscalização da prestação de 
contas das organizações sociais, a teor do disposto no art. 1º, §2º, da 
Lei Federal 8.142/1990.  

8. Os contratos de gestão devem prever metas, com seus respectivos 
prazos de execução, bem assim indicadores de qualidade e 
produtividade, em consonância com o inciso I do art. 7º da Lei 
9.637/1998.  

9. Os indicadores previstos nos contratos de gestão devem possuir os 
atributos necessários para garantir a efetividade da avaliação dos 
resultados alcançados, abrangendo as dimensões necessárias à visão 
ampla acerca do desempenho da organização social.  

10. A comissão a quem cabe avaliar os resultados atingidos no contrato 
de gestão, referida no §2º do art. 8º da Lei 9.637/1998, deve ser formada 
por especialistas da área correspondente. (grifei) 

 

O Corpo Técnico, ao sugerir determinações no sentido de que sejam trazidos 

aos autos informações e esclarecimentos visando dotar o edital de elementos que 

possam conduzir à seleção de forma objetiva, confere oportunidade, ao 

jurisdicionado, de aperfeiçoar a presente convocação pública, com vistas a adequá-

la à legislação específica, atendendo, ainda, às orientações dispostas no referido 

Acórdão.  

Após detido exame dos autos, verifico que as orientações preconizadas no 

Acórdão 3.239/2013 – TCU - Plenário acerca da matéria, e abaixo elencadas, não 

foram observadas: 

 existência de estudo detalhado comprovando que a transferência 

do gerenciamento para organizações sociais mostra-se a melhor 

opção, com apresentação dos custos do serviço e dos ganhos de 

eficiência esperados e de planilha detalhada com a estimativa de 

custos a serem incorridos na execução dos contratos de gestão;  

 regulamentação referente à qualificação das organizações sociais sem 

fins lucrativos, mediante processo objetivo em que os critérios para 

concessão ou recusa do título sejam demonstrados nos autos do 

processo administrativo;  



   

639-2792 

Processo nº 209.248-0/17 

Rubrica           Fls.  

 previsão  de metas nos contratos de gestão, com seus respectivos 

prazos de execução, bem assim indicadores de qualidade e 

produtividade, em consonância com o inciso I do art. 7º da 

Lei 9.637/1998;  

 existência de indicadores com atributos necessários para garantir a 

efetividade da avaliação dos resultados alcançados, abrangendo as 

dimensões necessárias à visão ampla acerca do desempenho da 

organização social; 

 previsão de que a comissão, a quem cabe avaliar os resultados 

atingidos no contrato de gestão, referida no § 2º do art. 8º da Lei  

9.637/1998, deve ser formada por especialistas da área 

correspondente. 

 

É certo que esta Corte de Contas não possui qualquer relação de vinculação 

ou de subordinação ao TCU, mas estou convencido quanto à aplicação, ao caso 

concreto, do entendimento cristalizado por meio do Acórdão 3.239/2013-TCU-

Plenário acerca da matéria. 

Dessa forma, considero prudente acrescentar, às determinações sugeridas 

pelo Corpo Técnico, as orientações preconizadas no Acórdão 3.239/2013 – TCU – 

Plenário que não foram observadas no presente. 

Quanto ao mais, verifico que a matéria foi bem analisada pelas instâncias 

instrutivas, razão pela qual – incluindo, em minhas razões de decidir, aquelas 

constantes da instrução lançada à peça eletrônica “26/06/2017-Informação da CEE” 

– posiciono-me PARCIALMENTE DE ACORDO com a proposta do Corpo Instrutivo 

e com o parecer do douto Ministério Público Especial, residindo minha parcial 

divergência na inclusão dos itens 2 a 7 na comunicação proposta, e 

 

VOTO: 

 

I  - Pela COMUNICAÇÃO ao atual Prefeito do Município de Valença, com 

fundamento no art. 6º, § 1º, da Deliberação TCE-RJ nº 204/96, para que, 

no prazo de 30 (trinta) dias, adote as seguintes providências:  
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1. Adie e mantenha adiada a presente licitação pelo prazo necessário 

ao cumprimento da diligência aguardando a decisão definitiva a ser 

adotada por esta Corte quanto ao conhecimento do edital, 

encaminhando os comprovantes de publicação dos avisos de 

adiamento nos termos do art. 21 da Lei nº 8.666/93, adotando a 

iniciativa de divulgar esta informação no sitio eletrônico oficial da 

Prefeitura Municipal de Valença; 

2. Preliminarmente, apresente estudo técnico comparativo dos custos 

envolvidos no modelo de gestão em saúde por OSs em relação aos 

custos incorridos na prestação direta dos serviços pelo próprio 

Município, por meio de servidores selecionados mediante concurso 

público, demonstrando a vantajosidade econômica do referido 

modelo de gestão, bem como os eventuais ganhos auferidos em 

termos de eficiência; 

3. Avalie precisamente os custos do serviço e os ganhos de eficiência 

esperados das Organizações Sociais e apresente planilha 

detalhada com a estimativa de custos a serem incorridos na 

execução dos contratos de gestão; 

4. Estabeleça indicadores e metas capazes de permitir a avaliação de 

desempenho das organizações sociais, tendo em vista que a 

inexistência de indicadores em contratos de gestão contraria o 

disposto no inciso I do art. 7º da Lei Federal nº 9637/1998; 

5. Preveja prazos de execução para as metas estabelecidas nos 

contratos de gestão; 

6. Defina indicadores com atributos necessários para garantir a 

efetividade da avaliação dos resultados alcançados e do 

desempenho da organização social, incluindo no edital e nos 

contratos a descrição e fórmula de cálculo dos indicadores; 

7. Preveja, no edital, que a comissão de avaliação, a quem cabe 

avaliar os resultados atingidos com a execução do contrato de 

gestão, deve ser composta por especialistas de notória capacidade 
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e adequada qualificação, conforme previsto no § 2º do art. 8º da Lei 

9.637/1998; 

8. Encaminhe toda a legislação municipal (leis, decretos, portarias, 

etc) que tenham por objeto regulamentar a atuação de 

organizações sociais no âmbito do Município de Valença, em 

especial a Lei nº 2.940/17, o Decreto nº 22/2017 e as Portarias 

nos 421/2017, 464/2017 e 525/2017, mencionadas neste edital; 

9. Esclareça quais são os procedimentos e os requisitos a serem 

cumpridos pelas entidades caso tenham o interesse em serem 

qualificadas como Organizações Sociais no Município de Valença; 

10. Informe quantas entidades foram qualificadas como Organizações 

Sociais pelo Município de Valença e estariam potencialmente 

credenciadas para disputar este certame encaminhando, por 

conseguinte, os documentos de constituição das respectivas 

organizações; 

11. Estruture sistema efetivo de supervisão, fiscalização e avaliação 

dos contratos de gestão adotado pelo Município de Valença; 

12. Defina de forma objetiva quais unidades de saúde municipais terão 

a sua gestão transferida para a Organização Social que se sagrar 

vencedora desta licitação; 

13. Informe todas as características destas unidades de saúde em 

especial quanto às dimensões, equipamentos instalados, materiais 

e veículos cuja operação e manutenção passarão a ser de 

responsabilidade da Organização Social vencedora do certame; 

14. Informe a qualificação e a quantidade de profissionais necessários 

à operação de cada unidade de saúde, incluindo o atendimento aos 

pacientes e usuários de cada uma das unidades que terão sua 

gestão transferida por meio de um contrato de gestão; 

15. Informe os exames laboratoriais que serão assumidos pela 

Organização Social, bem como a quantidade estimada e o custo 

individual dos exames, acompanhados por documentos que 

demonstrem o histórico de exames realizados nos anos anteriores; 
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16. Encaminhe a relação dos equipamentos e os respectivos custos 

mensais de manutenção corretiva e preventiva, previstos na tabela 

de custos anexada a este edital, encaminhando documentos 

destinados a comprovar o histórico de despesas, a fim de justificar 

os repasses mensais no valor de R$ 25.000,00, encaminhando o 

orçamento estimado em planilhas com a composição dos custos 

unitários de manutenção de equipamentos; 

17. Encaminhe a relação dos veículos e os respectivos custos mensais 

de manutenção corretiva e preventiva, previstos na tabela de 

custos anexada a este edital, encaminhando documentos 

destinados a comprovar o histórico de despesas, a fim de justificar 

os repasses mensais no valor de R$ 25.000,00, encaminhando o 

orçamento estimado em planilhas com a composição dos custos 

unitários de manutenção de veículos; 

18. Informe o custo mensal com manutenção preventiva e predial, a fim 

de justificar os repasses mensais no valor de R$ 7.000,00, 

previstos na tabela de custos anexada a este edital, encaminhando 

o orçamento estimado em planilhas com a composição dos custos 

unitários de manutenção predial; 

19. Refaça a Tabela I, onde devem ficar registradas regras e critérios 

objetivos, destinados a avaliar a metodologia a ser empregada, por 

cada uma das Organizações Sociais, na gestão de cada uma das 

unidades que terão a gestão transferida; 

20. Defina de forma clara e objetiva qual será o critério de julgamento 

das propostas, em observância ao que determina o art. 45 da Lei 

8.666/93; 

21. Complemente a redação do edital observando as novas regras 

instituídas pela Lei Nacional nº 12.440/11, passando a exigir a 

comprovação de prova de inexistência de débitos inadimplidos 

perante a Justiça do Trabalho por meio de Certidão Negativa de 

Débito Trabalhista ou por meio da Certidão Positiva de Débitos 

Trabalhistas com os mesmos efeitos da CNDT, quando verificada a 

existência de débitos garantidos por penhora suficiente, segundo o 
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disposto no § 2º do art. 642-A, Título VII-A da CLT (alterada pela 

Lei Federal nº 12.440/11); 

22. Preveja, neste edital, os meios de comunicação à distância que 

poderão ser utilizados pelos interessados para esclarecer dúvidas 

sobre este edital, nos termos do inc. VIII do art. 40 da Lei 8.666/93; 

23. Preveja, neste edital, o critério de reajuste e ou repactuação 

tomando por referência o que estabelece o art. 3º da Lei 10.192/01 

e, eventualmente o art. 5º do Decreto Federal nº 2.271/97 c/c IN nº 

05/2017 do MPOG; 

24. Informe os indicadores atuais e aqueles que se pretende atingir 

com a transferência da gestão de unidades municipais de saúde 

para uma Organização Social; 

25. Encaminhe os comprovantes de publicação dos avisos desta 

licitação em jornal diário de grande circulação no Estado nos 

termos do que estabelece o art. 21 da lei 8.666/93; 

26. Preveja, neste edital e na minuta de contrato, os critérios de 

desconto por antecipação e penalidades por eventuais atrasos de 

pagamento, conforme determina a alínea “d”, inc. XIV do art. 40 da 

Lei 8.666/93; 

27. Preveja, neste edital e na minuta de contrato, que as Organizações 

Sociais disponibilizem, na rede mundial de computadores, uma 

página para cada unidade de pronto atendimento, informando a 

escala de plantonistas, além de informações relevantes envolvendo 

consumo de medicamentos e despesas de custeio, com o objetivo 

de fomentar o processo de conscientização dos usuários; 

28. Confira ampla publicidade a este certame, observando o que 

determina o art. 8º inc. IV da norma, disponibilizando, na página 

eletrônica oficial, uma cópia atualizada do edital, acompanhada por 

todos os seus anexos, em cumprimento ao que determina a Lei 

Nacional nº 12.257/11; 

29. Detalhe, especificando item por item, através de errata, todas as 

alterações efetuadas no ato convocatório, dando a devida 
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publicidade na forma do §4º do art. 21 da Lei Federal nº 8.666/93, 

encaminhando as cópias a este Tribunal; 

30. Comunique ao Tribunal eventual revogação ou anulação do 

procedimento licitatório em tela, remetendo, na ocasião, prova da 

publicação do ato respectivo, acompanhada pelos elementos 

arrolados no art. 49 da Lei Federal nº 8.666/93. 

II  - Por DETERMINAÇÃO à Secretaria-Geral das Sessões - SSE, para que, 

ao efetivar a comunicação, disponibilize ao jurisdicionado o inteiro teor 

da instrução. 

 

Plenário,  

GA-1, em     /     /2017. 
 

 

 

RODRIGO MELO DO NASCIMENTO 

Conselheiro-Substituto 


