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Secretaria Municipal 
de Saúde

PROCESSO Nº 182/2018
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 005/2018

OBJETO: EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA SELEÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE OPERACIONALI-
ZAÇÃO, GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES, AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO VARGEM DAS FLORES, SEDE, RESSA-
CA, PETROLANDIA, JK E DO COMPLEXO HOSPITALAR – HOSPITAL MUNICIPAL DE CONTAGEM/MG E MATERNIDADE MUNICIPAL DE CONTAGEM/MG (CENTRO MATERNO 
INFANTIL JUVENTINA PAULA DE JESUS).

ASSUNTO: DECISÃO DE RECURSOS INTERPOSTOS.

RECORRENTES: 
GRUPO DE APOIO A MEDICINA PREVENTIVA E À SAÚDE PÚBLICA – GAMP
INSTITUTO BRASILEIRO DE POLÍTICAS PÚBLICAS – IBRAPP
INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO – IGH
INSTITUTO DE ATENÇÃO BÁSICA E AVANÇADA À SAÚDE – IABAS
HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS – ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE - HMTJ

RECORRIDAS: 
COMISSÃO ESPECIAL DE SELEÇÃO – CES 
INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO – IGH
HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS – ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE - HMTJ
GRUPO DE APOIO A MEDICINA PREVENTIVA E À SAÚDE PÚBLICA – GAMP
INSTITUTO DE ATENÇÃO BÁSICA E AVANÇADA À SAÚDE – IABAS
INSTITUTO BRASILEIRO DE POLÍTICAS PÚBLICAS – IBRAPP

I – DO RELATÓRIO

Trata-se de processo na modalidade CHAMAMENTO PÚLICO, tipo TÉCNICA E PREÇO, cuja finalidade é o CHAMAMENTO PÚBLICO PARA SELEÇÃO DE ORGANIZAÇÃO 
SOCIAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE OPERACIONALIZAÇÃO, GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES, AÇÕES E SERVIÇOS DE 
SAÚDE NAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO VARGEM DAS FLORES, SEDE, RESSACA, PETROLANDIA, JK E DO COMPLEXO HOSPITALAR – HOSPITAL MUNICIPAL DE 
CONTAGEM/MG E MATERNIDADE MUNICIPAL DE CONTAGEM/MG (CENTRO MATERNO INFANTIL JUVENTINA PAULA DE JESUS), de acordo com o disposto na Lei Munici-
pal 4.713/2014, bem como Decreto nº 151/2017, alterado pelo Decreto nº 239/2017, para celebrar contrato de gestão objetivando a OPERACIONALIZAÇÃO, GERENCIA-
MENTO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES, AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO VARGEM DAS FLORES, SEDE, RESSACA, PETROLANDIA, 
JK E DO COMPLEXO HOSPITALAR – HOSPITAL MUNICIPAL DE CONTAGEM/MG E MATERNIDADE MUNICIPAL DE CONTAGEM/MG (CENTRO MATERNO INFANTIL JUVENTINA 
PAULA DE JESUS), conforme especificação contida no Edital e seus anexos.

No dia 12 de setembro de 2018, às 13h57, foi interposto, pelo GRUPO DE APOIO A MEDICINA PREVENTIVA E À SAÚDE PÚBLICA – GAMP, Recurso Administrativo em 
face da decisão de habilitação das demais Organizações Sociais, lavrada na Ata (fls. 3725 a 3742 dos autos), do dia 05 de setembro de 2018, do Chamamento Público 
nº 005/2018, Processo nº 182/2018.

O GAMP apresentou suas razões de inconformismo aduzindo que:

Em relação à qualificação econômico-financeira da Organização Social HMTJ – Hospital e Maternidade Therezinha de Jesus, arguiu o descumprimento de inúmeras 
regras do Edital, pois, ao analisar a Demonstração das Mutações do Patrimônio Social do HMTJ, verificou que a constituição de reserva de doação e subvenções está em 
desacordo com a Lei nº 11.638/2007 e a Lei nº 11.941/2009;

Em relação aos documentos de regularidade fiscal do HMTJ, não apresentou a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas atualizada, descumprindo o item 8.6.2.7 do 
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Edital;

Em relação aos documentos de regularidade fiscal do HMTJ, não demonstrou a Regularidade Imobiliária Municipal, descumprindo o item 8.6.2.5 do Edital;

Em relação aos documentos de regularidade fiscal do IGH – Instituto de Gestão e Humanização, não demonstrou a Regularidade Imobiliária Municipal, descumprindo o 
item 8.6.2.5 do Edital;

Em relação aos documentos de regularidade fiscal do IABAS – Instituto de Atenção Básica e Avançada à Saúde, não demonstrou a Regularidade Imobiliária Municipal, 
descumprindo o item 8.6.2.5 do Edital.

Ao final, requereu o provimento do recurso para inabilitar as Organizações Sociais HMTJ, IGH e IABAS, reformando a decisão da Comissão Especial de Seleção - CES que 
considerou referidas entidades habilitadas, como medida de direito e justiça.

No dia 13 de setembro de 2018, às 10h02, foi interposto, pelo INSTITUTO BRASILEIRO DE POLÍTICAS PÚBLICAS – IBRAPP, Recurso Administrativo em face da decisão de 
sua inabilitação no certame, lavrada na Ata (fls. 3725 a 3742 dos autos), do dia 05 de setembro de 2018, do Chamamento Público nº 005/2018, Processo nº 182/2018.

O IBRAPP apresentou suas razões de inconformismo aduzindo que:

Em relação à qualificação econômico-financeira do IBRAPP, afirmou que cumpriu o item 8.6.4.1 do Edital, já que o Balanço Patrimonial apresentado foi publicado no 
Diário Oficial, sendo certo que o edital não solicitou a juntada de cópia da publicação;

Em relação à habilitação técnica do IBRAPP, afirmou que apresentou Atestado de Capacidade Técnica de Hospital com 103 leitos, atendendo ao item 8.6.3.1.1 do Edital, 
pois a Instrução Normativa (IN) nº 05, de 26 de maio de 2017, e o acórdão nº 2434/2013 – do TCU exigem a aceitabilidade de 50% dos postos previstos no contrato. 
Dessa forma, deveria apresentar no mínimo 75 leitos.

Ao final, requereu o recebimento do Recurso Administrativo, para que, no mérito, seja dado total provimento aos argumentos fundamentados, no sentido de declarar a 
habilitação do IBRAPP.

No dia 13 de setembro de 2018, às 12h28, foi interposto, pelo INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO – IGH, Recurso Administrativo em face da decisão de habilita-
ção das demais Organizações Sociais, lavrada na Ata (fls. 3725 a 3742 dos autos), do dia 05 de setembro de 2018, do Chamamento Público nº 005/2018, Processo nº 
182/2018.

O IGH apresentou suas razões de inconformismo aduzindo que:

Em relação à Regularidade Fiscal do GAMP, não foi apresentado CNPJ com a CNAE (Classificação Nacional de Atividades Econômicas), código 86.60-7.00 – Apoio à 
Gestão da Saúde – específica para a atividade em questão;

Em relação à Habilitação Técnica do GAMP, o Atestado de Capacidade Técnica da Prefeitura Municipal de Parauapebas se refere a apenas 07 (sete) dias de execução, os 
das Prefeituras de Paraibuna, Amparo, Aerópolis, Mineiros do Tietê, Avaré, Botucatu, Ibiúna e ANESF se referem à prestação de serviços médicos e não a contratos de 
gestão, e o da Prefeitura de Turvo se refere a Pronto Atendimento e não UPA;

Em relação à qualificação econômico-financeira do GAMP, foi descumprido o item 8.6.4.1 do Edital, pois apresentou balanço patrimonial na forma de SPED;

Em relação à qualificação econômico-financeira do HMTJ, foi descumprido o item 8.6.4.1 do Edital, pois apresentou balanço patrimonial na forma de SPED;

Em relação à qualificação econômico-financeira do HMTJ, apresentou irregularidade no cálculo dos índices, já que possui valores a receber do Estado do Rio de Janeiro, 
no importe de R$ 401.000.000,00 (quatrocentos e um milhões de reais), referentes a parcelas inadimplidas de contratos do ano de 2012 a 2017, contabilizando estes 
valores na rubrica “subvenções a receber” que compõe o ativo circulante da Organização Social. No entanto, o ativo circulante trata de bens e direitos realizáveis a 
curto prazo (12 meses), sendo que o débito não seria recebido no exercício de 2018, por estar sofrendo o Estado do Rio de Janeiro grave crise econômica. Desta forma, 
o referido montante deveria ser retirado do ativo circulante, não atingindo, portanto, o índice previsto no Edital;

Em relação ao envelope de habilitação do IABAS, não apresentou índice no envelope, conforme previsto no item 6.13;

Em relação à qualificação econômico-financeira do IABAS, foi descumprido o item 8.6.4.1 do Edital, pois apresentou balanço patrimonial na forma de SPED;

Em relação à Regularidade Fiscal do IABAS, não foi apresentado CNPJ com a CNAE (Classificação Nacional de Atividades Econômicas), código 86.60-7.00 – Apoio à 
Gestão da Saúde – específica para a atividade em questão.

Ao final, requereu o recebimento e provimento do Recurso para declarar inabilitadas as Organizações Sociais GAMP, HMTJ e IABAS, pelos fatos e fundamentos expostos, 
bem como a manutenção da inabilitação do IBRAPP. Requereu ainda, no caso da Comissão entender pela improcedência do recurso, a remessa para análise da Autorida-
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de Superior, como recurso hierárquico, bem como para análise da Procuradoria Jurídica.

No dia 13 de setembro de 2018, às 14h26, foi interposto, pelo INSTITUTO DE ATENÇÃO BÁSICA E AVANÇADA À SAÚDE – IABAS, Recurso Administrativo em face da 
decisão de habilitação das demais Organizações Sociais, lavrada na Ata (fls. 3725 a 3742 dos autos), do dia 05 de setembro de 2018, do Chamamento Público nº 
005/2018, Processo nº 182/2018.

 O IABAS apresentou suas razões de inconformismo aduzindo que:

Em relação à Habilitação Técnica do GAMP, não apresentou atestado de capacidade técnica oriundo de Contrato de Gestão ou equivalente, demonstrando experiência 
de apenas um mês;

Em relação à Declaração de Visita Técnica do GAMP, alegou o descumprimento do item 8.6.6.1 do Edital, pois a declaração de visita técnica deveria ter sido feita por 
representante legal devidamente qualificado para este fim;

Em relação à qualificação econômico-financeira do IGH, não apresentou balanço publicado do último exercício social, por não ter sido apresentado na forma do SPED;

Em relação aos documentos de regularidade fiscal do IGH, não demonstrou a Regularidade Imobiliária Municipal, descumprindo o item 8.6.2.5 do Edital.

Ao final, requereu a admissão das razões de recurso e seu provimento para inabilitar o GAMP, em razão do descumprimento do item 8.6.3.1 e 8.6.6.2, e inabilitar o IGH 
em razão do descumprimento do item 8.6.4.1.

No dia 13 de setembro de 2018, às 15h33, foi interposto, pelo HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS – ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE – HMTJ, Recurso 
Administrativo em face da decisão de habilitação das demais Organizações Sociais, lavrada na Ata (fls. 3725 a 3742 dos autos), do dia 05 de setembro de 2018, do 
Chamamento Público nº 005/2018, Processo nº 182/2018.

O HMTJ apresenta suas razões de inconformismo aduzindo que:

O Credenciamento da representante do IABAS está irregular uma vez que a Declaração de Habilitação – Anexo II, item 5.3, apresentada estava em desacordo com as 
normas do edital, já que assinada por pessoa que não detinha poderes para tanto; 

A qualificação econômico-financeira do IABAS está em desacordo com a Legislação, uma vez que está ausente a auditoria externa nas demonstrações contábeis do 
exercício, conforme determinado pela Lei nº 11.638/2007;

Em relação à Habilitação Técnica do GAMP, não apresentou Atestado de Capacidade Técnica para UPA Porte V, por não ter comprovado o número de atendimentos, 
conforme Portaria nº 10, de 03 de janeiro de 2017, do Ministério da Saúde;

Em relação à qualificação econômico-financeira do GAMP, alegou que, em razão de não possuir CEBAS – Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social na 
Área de Saúde, não poderia desconsiderar os impostos. O balanço estaria, portanto, eivado de vício por ter majorado seu resultado e interferido de forma significativa 
nos seus indicadores financeiros;

Em relação à qualificação econômico-financeira do IGH, não apresentou auditoria externa, conforme determinado pela Lei nº 11.638/2007. O Balanço Patrimonial é 
inválido, por não ter sido publicado na forma da Lei, conforme previsto no item 8.6.4.1 do Edital. O Balanço afronta à ITG (Interpretação Técnica Geral) 2002 R1, pois 
não publicou a demonstração das mutações do patrimônio líquido, a demonstração dos fluxos de caixa e as notas explicativas, conforme previsto na NBC TG 26 ou na 
Seção 3 da NBC TG 1000, quando aplicável;

Em relação à qualificação econômico-financeira do IBRAPP, não foi entregue o SPED à Receita Federal e não foi publicado, conforme previsto no edital.

Ao final, requereu o recebimento das razões recursais e que a Comissão se digne a julgar totalmente procedente o recurso aviado, retificando-se ao final, a decisão que 
credenciou a representante e habilitou o IABAS, bem como habilitou o GAMP e o IGH. Requer também que seja mantida a inabilitação do IBRAPP, por descumprimento 
do item 8.6.4.1 do edital. 

As contrarrazões recursais foram apresentadas pelo IGH, no dia 20 de setembro de 2018, às 13h47, pelo HMTJ, GAMP e IABAS, no dia 21 de setembro de 2018, às 
13h41, 14h45 e 15h38, respectivamente.

Os recursos e as contrarrazões são tempestivos e perfazem os pressupostos de admissibilidade, eis que presentes a tempestividade, legitimidade e o interesse manifes-
to. Recebo-os e passo ao exame do mérito.

II - DA ANÁLISE DO RECURSO      

II.1 Da Qualificação econômico-financeira do HMTJ – demonstração do patrimônio social do HMTJ – constituição de reserva de doações e subvenções em desacordo 
com a Lei nº 11.638/2007 e Lei nº 11.941/2009 

Quanto ao recurso apresentado contra a Organização Social em Saúde - OSS HMTJ – Hospital e Maternidade Therezinha de Jesus referente à insubsistência do Balanço 
Patrimonial 2017, temos:

A ITG 2002 do CFC e suas alterações se aplicam à pessoa jurídica de direito privado sem finalidade lucrativa, e em seu item 15, expressa textualmente que “o valor do 
superávit ou déficit deve ser incorporado ao Patrimônio Social. O superávit, ou parte de que tenha restrição para aplicação, deve ser reconhecido em conta especifica do 
Patrimônio Liquido”. Em seu item 17, dispõe que “os registros contábeis devem ser segregados de forma que permitam a apuração das informações para prestação de 
contas exigidas por entidades governamentais, aportadores, reguladores e usuários em geral”.

Em sua contrarrazão, a OSS HMTJ diz que: “fizemos uma provisão para Devedores Duvidosos e Estornamos do nosso resultado (em contra partida do nosso ativo), o 
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valor de R$372.770.150,81, referente à nossa estimativa de perda para os contratos com a SES do Rio de Janeiro”.

A Provisão de Devedores Duvidosos - PDD é uma conta de natureza credora fazendo parte do ativo circulante (portanto trata-se de conta patrimonial) do grupo dispo-
nibilidade. É uma conta redutora, ou seja, entra como saldo negativo no ativo, deduzindo os valores a receber dos clientes.

Os valores supracitados pela OSS como PDD não constam no Balanço Patrimonial 2017 Publicado e nem no Demonstrativo de Resultado, apresentado a esta CES. 
Considerando que a Provisão para Devedores Duvidosos é uma conta de resultado, a não contabilização desta não só interfere nos Índices de Liquidez, bem como, no 
Patrimônio Liquido, uma vez que o resultado do Superávit ou Déficit compõe o patrimônio Liquido Conforme a ITG 2002 do CFC.

 Diante do exposto, levando em consideração as alocações corretas dos valores da PDD, o Índice de Liquidez da Organização Social HMTJ será menor do que 1 
(um), descumprindo o item 8.6.4.2, que exige Índice Contábil maior ou igual a 1 (um).

 Neste contexto, a Organização Social poderia, conforme item 8.6.4.3, optar por comprovar capital social ou valor de patrimônio líquido mínimo de 5% sobre o valor da 
contratação ou apresentar garantia da proposta, nos termos do item 8.6.4.3.2, porém, não o fez.

Após análise detida do recurso apresentado pela OSS GAMP, a CES decidiu dar provimento ao Recurso, resultando na INABILITAÇÃO da OSS HMTJ, decorrente do des-
cumprimento do item 8.6.4.2 do edital. 

II.2 Da ausência de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas atualizada do HMTJ

A OSS GAMP em suas razões recursais argumentou que a OSS HMTJ teria omitido a apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT atualizada, já 
que havia prova evidente de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho (TRT 1ª Região), no âmbito de 09 (nove) processos, todos com data de 2016 e 2017. 
Apresentou como prova CNDT positiva do HMTJ datada de 05/09/2018, certidão nº 157824342/2018.

O HMTJ, por sua vez, argumentou em contrarrazões que teria apresentado, no prazo legal e na forma exigida pelo edital, toda a documentação necessária à sua habili-
tação, incluindo a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), emitida em 18/07/2018 e válida até 13/01/2019, certidão nº 154260216/2018 (fls. 2077/2078 dos 
autos), estando regular na data do dia 29/08/2018, segundo alegação constante nas contrarrazões (Pág. 5, 2º parágrafo).

Alegou ainda o HMTJ (Pág. 5, 3º parágrafo) que apenas alguns dias após a data limite da entrega dos envelopes, 29/08/2018, é que a Certidão teria ficado positiva, 
juntando ao final CNDT positiva com efeitos de negativa, já que durante o decurso do prazo recursal conseguiu garantir todos os processos trabalhistas antes inadimpli-
dos.

A situação posta pelo recurso da GAMP é grave, uma vez que a certidão apresentada pelo HMTJ no envelope de Habilitação, emitida em consonância com a Lei nº 
12.440/2011, segundo o qual as CNDT têm validade de 180 dias, encontrava-se plenamente válida à época da fase de habilitação do certame, sendo sua autenticidade 
confirmada pela Comissão Especial de Seleção, no entanto, não condizia à realidade fática daquele momento.

Restaria apurar, então, se no dia da entrega do envelope de habilitação, 29/08/2018, o HMTJ estaria com CNDT positivada, o que ensejaria a sua inabilitação e, pior 
ainda, comprovaria a tentativa de induzir a erro a Comissão Especial de Seleção com apresentação de certidão emitida em momento anterior (18/07/2018), em plena 
vigência, sabendo que havia débitos inadimplidos na Justiça do Trabalho. 

Diante dos fatos apresentados e da necessidade de apuração do ocorrido, a Comissão Especial de Seleção decidiu utilizar da prerrogativa constante do item 6.19 do 
Edital, o qual confere a faculdade à CES para, em qualquer fase do Chamamento Público, promover diligência destinada a esclarecer ou completar a instrução do pro-
cesso, de modo a verificar se no dia da entrega do envelope de habilitação o HMTJ possuía certidão positiva de Débitos com a Justiça do Trabalho.

É de se reconhecer que tal ato foi praticado com base no princípio da moralidade administrativa, pautada na necessidade de não se pôr em risco o interesse público, a 
partir da confirmação da regularidade trabalhista da Organização Social à época da fase de habilitação do certame.
Sobressai dos autos, então, questão importante a qual esta Comissão não poderia se eximir de examinar, relacionada ao fato de que haveria a possibilidade do HMTJ 
estar com débitos inadimplidos na Justiça do Trabalho no momento da entrega do envelope de habilitação.

Por outro lado, não se pode ignorar que a sistemática de emissão da CNDT, que prevê o prazo de trinta dias para que as empresas cumpram com as obrigações traba-
lhistas impostas, associada ao elastecido prazo de validade estabelecido na Lei nº 12.440/2011, de 180 dias, dá margem a que empresas com pendências trabalhistas 
participem de certames públicos amparadas em certidões válidas.

É que, após a obtenção de uma CNDT, eventuais débitos podem ser lançados contra a empresa no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas – no qual constam as 
pessoas físicas e jurídicas que são devedoras inadimplentes em processo de execução trabalhista definitiva –, após decorrido o prazo de 30 dias para sua regularização, 
alterando a sua situação para inadimplente perante a Justiça do Trabalho, não obstante a existência de certidão válida obtida anteriormente atestando o contrário.

Todavia, essa não é a realidade aqui posta, já que em decorrência da diligência instaurada para apuração dos fatos, constatou-se que na época da apresentação do 
envelope de Habilitação Jurídica (dia 29/08/2018), a Organização Social HMTJ estava com certidão positiva de débitos trabalhistas, conforme se verifica da Certidão 
nº157356145/2018, datada de 29/08/2018 (dia da sessão para entrega dos envelopes), sendo falsa a alegação apresentada em contrarrazões de que em poucos dias 
após a entrega do envelope é que se tornou devedora trabalhista.

No interesse da administração, que constitui a finalidade da Lei 12.440/2011, a alteração da situação do devedor no BNDT deve ser considerada pelo órgão licitador. Na 
coexistência de duas certidões com status diferentes, mas dentro do período de validade formal, como no caso em apreço, deve preponderar a mais atual, ou seja, a 
mais próxima à data da entrega dos envelopes, que conterá o estado real do licitante perante a Justiça do Trabalho.

Neste ponto em particular deverá ser considerada, para fins de verificação da regularidade fiscal perante a Justiça do Trabalho da organização social HMTJ, a certidão 
de nº157356145/2018, emitida em 29/08/2018, obtida através de diligência da CES, já que demonstra a realidade na época da realização da sessão, ocorrida no mesmo 
dia, não podendo considerar para tanto, a certidão apresentada no envelope de habilitação datada de 18/07/2018, momento muito anterior à sessão, anterior até da 
publicação do Edital, embora dentro do prazo de validade.
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A validade (180 dias) a que se refere à Lei 12.440/2011 considera o aspecto formal, que corresponde à autenticação da expedição pelo sistema da Justiça do Trabalho, 
quanto ao qual não há dúvida no caso concreto, e o substancial, que tem caráter relativo, subordinado à inexistência de outra certidão mais recente, com situação 
cadastral diversa.

A inclusão da CNDT como documento obrigatório para habilitação de licitantes, instituída pela Lei 12.440/2011, apresenta a inequívoca finalidade de proteger o Estado 
da contratação de empresas inidôneas, e desta perspectiva, diante de dois documentos válidos, parece que o escopo teleológico da referida Lei será mais bem atingido 
com o reconhecimento da preponderância da certidão positiva, que é mais recente e, portanto, revela a atual situação da licitante.

A apresentação da CNDT não deve ser considerada como uma obrigação puramente formal, de mera apresentação da documentação atinente a sua regularidade traba-
lhista, mas como a comprovação do atendimento efetivo da exigência prevista em lei para a contratação com a Administração Pública, quanto à regularidade em rela-
ção às obrigações trabalhistas, requisito este que inclusive deve ser mantido pelo contratado não apenas durante a fase de habilitação, mas durante toda a execução.

Importa frisar que, em que pese o HMTJ tenha apresentado certidão válida e autêntica, as informações nela contidas já estavam defasadas no momento da apresenta-
ção do envelope de habilitação, realizada no dia 29/08/2018, o que enseja até a prática de crime, já que conforme item 5.2 do Edital a Organização Social apresentou 
Declaração de Habilitação, cujo conteúdo declarava “sob as penas da lei, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação para participação no CHAMAMENTO 
PÚBLICO, sob o nº 005/2018 , bem como que até a presente data, inexistem fatos impeditivos para sua habilitação, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências 
posteriores”.

Dessa forma, ainda que o HMTJ já tenha apresentado CNDT, nada impede que o administrador público verifique através de diligência a veracidade dos fatos, para aferir 
a regularidade trabalhista da OSS, sem que se possa falar em violação à lei ou à segurança jurídica. O contrário seria admitir-se o privilégio da formalidade sobre o 
conteúdo, tornando absoluta a presunção relativa da certidão.

Salienta-se ainda que subsiste a responsabilidade do Estado pelas obrigações trabalhistas inadimplidas pela empresa contratada, em caso de culpa da Administração in 
vigilando ou in eligendo, assim cabe à Administração se cercar das cautelas necessárias para não incorrer em contratação eventualmente prejudicial ao erário.

Importante ressaltar que a CNDT obtida através da diligência não constitui um novo tipo de documento, mas apenas a versão atualizada de um dos itens requeridos 
pelo edital, com vistas a esclarecer se no dia do certame estava a OS positivada perante a Justiça do Trabalho.

Examinando o teor da certidão positiva de débitos, verifica-se que os processos trabalhistas nela mencionados foram autuados em vários exercícios, não se referindo, 
portanto, a débito cuja data de origem fosse posterior à de emissão da certidão negativa.

Nessa linha, é possível afirmar que o HMTJ tinha conhecimento pleno das pendências trabalhistas sob sua responsabilidade, visto que se trata de processos cuja autua-
ção ocorreu entre 2016 e 2017, bem como de que o descumprimento da obrigação de quitar os débitos poderia ocasionar sua inclusão no BNDT.

Diante do exposto, ante a coexistência de duas certidões com status diferentes, mas dentro do período de validade formal, deve preponderar a mais atual, ou seja, a 
mais próxima à data da entrega dos envelopes, certidão de nº157356145/2018, datada de 29/08/2018, Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas, ensejando o provimen-
to, neste ponto, do Recurso da OSS GAMP, INABILITANDO a OSS HMTJ por não ter comprovado, na entrega dos envelopes, a regularidade fiscal trabalhista, item 8.6.2.7 
do Edital, e por ter apresentado Declaração Falsa, item 5.3 do Edital, já que na data da sessão do certame tinha conhecimento de seu status positivado perante a Justiça 
do Trabalho e mesmo assim apresentou certidão emitida em momento muito anterior (18/07/2018), anterior até da publicação do Edital, induzindo a erro a Comissão 
Especial de Seleção, devendo, nos termos do item 14.1 e 14.2 do Edital, ser aberto Procedimento Administrativo para aplicação de penalidades, respeitado o contradi-
tório e a ampla defesa.

II.3 Da alegação de ausência da Certidão de Regularidade Imobiliária Municipal das Organizações Sociais HMTJ, IGH e IABAS

O Edital do certame exigiu, no item 8.6.2, para fins de comprovação da regularidade fiscal da Organização Social, exclusivamente os seguintes documentos:

RELATIVOS À REGULARIDADE FISCAL, PREVIDENCIÁRIA E TRABALHISTA 
Prova de inscrição da ORGANIZAÇÃO SOCIAL no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);
Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante apresentação de Certidão Conjunta de Débitos relativos a Tributos Federais e à Divida Ativa da União, 
fornecida pela Secretaria da Receita Federal ou pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, adstrita aos tributos decorrentes do ramo de atividade da ORGANIZAÇÃO 
SOCIAL, em compatibilidade com o objeto do CHAMAMENTO PÚBLICO;
Prova de Regularidade para com a Fazenda Estadual, do domicílio ou sede da ORGANIZAÇÃO SOCIAL, mediante apresentação de Certidão emitida pelo órgão compe-
tente do Estado, adstrita aos tributos decorrentes do ramo de atividade da ORGANIZAÇÃO SOCIAL, em compatibilidade com o objeto do CHAMAMENTO PÚBLICO;
Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede da ORGANIZAÇÃO SOCIAL, pertinente ao seu ramo de 
atividade e compatível com o objeto contratual ou documento equivalente;
Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede da ORGANIZAÇÃO SOCIAL mediante apresentação de certidão emitida pelo Órgão compe-
tente do Município, adstrita aos tributos decorrentes do ramo de atividade da ORGANIZAÇÃO SOCIAL, em compatibilidade com o objeto do CHAMAMENTO PÚBLICO; 
Prova de Regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS;
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação 
das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº. 5.452, de 1º de maio de 1943 - CNDT; 
Será considerada a apresentação das competentes certidões negativas de débitos, ou positivas com efeitos de negativas.”
(destaque nosso)

Portanto, a prova de regularidade referente à certidão Municipal a que alude o Edital (adstrita aos tributos decorrentes do ramo de atividade da ORGANIZAÇÃO SO-
CIAL), é comprovada mediante a apresentação da Certidão Negativa Mobiliária.  Essa é a certidão que comprova os tributos que interessam ao certame, relacionados ao 
ramo de atividade da empresa.

A Certidão de Débitos Imobiliários não foi exigida pela Administração e nem deve ser exigida nos certames, uma vez que esta visa verificar a existência de débitos do 
imóvel, ou seja, dívidas imobiliárias junto à Prefeitura tais como IPTU, taxa de asfalto, taxa de coleta de lixo, de conservação etc. Esses tributos não interessam à licita-
ção. 
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Nenhuma Organização Social é obrigada, por exemplo, a ter sede em seu nome. Imagine que a OSS funcione em imóvel alugado no qual o IPTU ficou, pelo contrato 
de locação, como responsabilidade do Locador que, por sua vez, não efetuou o pagamento. Não pode ser esse um motivo para inabilitar a OSS, não há fundamento 
jurídico na licitação para exigir regularidade fiscal sobre tributos não inerentes à atividade do licitante. Por este motivo o Edital do presente certame não exigiu a regula-
ridade perante impostos municipais imobiliários.
  
Como fundamento para a não exigência de impostos imobiliários, pertinente trazer à baila orientação de Marçal Justen Filho:

“não há cabimento em exigir que o sujeito – em licitação de obras, serviços ou compras – comprove regularidade fiscal atinente a impostos municipais sobre proprieda-
de imobiliária ou impostos estaduais sobre propriedade de veículos. Nem há fundamento jurídico-constitucional para investigar se o sujeito pagou a taxa de polícia para 
a CVM e assim por diante. Todos esses tributos não se relacionam com o exercício regular, para fins tributários, da atividade objeto do contrato licitado”.[IN JUSTEN 
FILHO, Marçal. Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos. 16ª.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, p.562.)

Assim, conclui-se que o Edital, em seu item 8.6.2, não exigiu a apresentação de Certidão Negativa Imobiliária, sendo exigido apenas a Mobiliária, no que tange à com-
provação da regularidade para fins Municipais, o que foi demonstrado por todas as Organizações Sociais, não havendo possibilidade de acatamento dos Recursos das 
OSS GAMP e IABAS, neste ponto em particular.

II.4 Da alegação de cumprimento do item 8.6.4.1 pela OSS IBRAPP - Balanço Publicado no Diário Oficial

Nas razões apresentadas pela OSS IBRAPP – Instituto Brasileiro de Políticas Públicas, onde alegou ter cumprido o item 8.6.4.1, Balanço Publicado no Diário Oficial, uma 
vez que o Edital não solicitou “cópia da publicação”, temos a esclarecer que o item do Edital é claro no que se diz a respeito à necessidade de demonstrar que o Balan-
ço foi devidamente Publicado, não cabendo diligência, por parte da CES, para esse fim. 

“8.6.4.1 - Balanço patrimonial publicado e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei (devidamente registrado no 
órgão competente e assinado pelo contador e pelo representante legal), vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios.”

 Cabe ressaltar que a recorrente cita em sua defesa que o Balanço foi devidamente publicado e que pode ser facilmente visualizado em “sítio eletrônico” para aten-
der ao item, contudo, nem nos documentos apresentados na fase de Habilitação, nem na fase Recursal a Organização Social apresentou tal “sitio eletrônico” para que 
possibilitasse, ao menos, a conferência pela CES. 

 Conforme descrito no edital em seu item 13.11, não é admitida a apresentação de documentos ou informações que já deveriam ter sido apresentados no Envelo-
pe dos Documentos de Habilitação:

“13.11. Não será admitida a apresentação de documentos ou informações que já deveriam ter sido apresentados nos ENVELOPES 1, 2 e 3 e cuja omissão não tenha sido 
suprida na forma estabelecida neste EDITAL.” (Destaque nosso)

 Diante dos fatos expostos, a CES entende pela manutenção da INABILITAÇÂO da OSS IBRAPP, por descumprimento do item 8.6.4.1, ausência do Balanço Patrimo-
nial devidamente Publicado, julgando improcedente o Recurso neste particular.

II.5 Da ausência de Atestado de Capacidade Técnica de Hospital com mais de 150 leitos da OSS IBRAPP

A OSS IBRAPP alegou em suas razões recursais que o Atestado de Capacidade Técnica apresentado de Hospital com 103 leitos atende às exigências editalícias, uma vez 
que a Instrução Normativa (IN) nº 05, de 26 de maio de 2017, e o acórdão nº 2434/2013 – TCU permitem a aceitabilidade de 50% dos postos previstos no contrato. 
Dessa forma, deveria apresentar atestado comprovando no mínimo 75 leitos.

  Temos a esclarecer que os argumentos colocados pela IBRAPP são de discordância ou dúvida de interpretação do edital, cujo esclarecimento ou impugnação 
deveria ter sido feito em tempo oportuno para esta finalidade, em respeito ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório, disposto no Edital de Chamamento, 
em seu Capitulo 3 – “DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO”:
 
“3.1 - Os pedidos de esclarecimentos, referentes ao CHAMAMENTO PÚBLICO, poderão ser realizados por qualquer pessoa e deverão ser enviados ao Presidente da 
Comissão Especial de Seleção em até 5 (cinco) dias úteis antes da data fixada para a SESSÃO PÚBLICA de apresentação e recebimento da documentação e propostas, 
até as 16h00min.” (Destaque nosso)

 O edital ainda chama atenção dos participantes para o fato de:

“3.3 - Qualquer pessoa poderá impugnar os termos do presente EDITAL até o 5º (quinto) dia útil antes da data fixada para abertura do certame, cabendo ao Presidente 
da Comissão Especial de Seleção decidir sobre a impugnação no prazo de 2 (dois) dias úteis e, quando necessário, prorrogados por mais 2 (dois) dias uteis.” 

“3.4 - Decairá do direito de impugnar os termos do presente EDITAL qualquer interessado que não o fizer no prazo estabelecido no item 3.3.”

 Impende observar que não sendo formulados pedidos de esclarecimentos e/ou impugnações sobre o certame, pressupõe-se que os elementos fornecidos no edital 
são suficientemente claros e precisos, não restando direito às Organizações Sociais para qualquer reclamação ulterior, dado que a participação no presente CHAMA-
MENTO PÚBLICO implicou na integral e incondicional aceitação de todos os termos e condições do edital, regra contida no item 3.6.

Ainda, é equivocado a recorrente afirmar que os leitos a serem contratualizados equivalem a 150 (cento e cinquenta) leitos (quantidade exigida pelo Edital), tendo em 
vista que a capacidade instalada do Complexo Hospitalar de Contagem a ser contratualizada no Edital 005/2018 é de 417 (quatrocentos e dezessete) leitos, podendo 
ser comprovada na Tabela 19, folhas 802 e 803 dos autos. Logo, mesmo se considerada a regra da Instrução Normativa (IN) nº 05 de 26 de maio de 2017 e do acórdão 
nº 2434/2013 – TCU, como quer o recorrente, o número mínimo de leitos seria de 208 (duzentos e oito) e não 75 (setenta e cinco).

Dessa forma, a CES entende pela manutenção da INABILITAÇÂO da Organização Social IBRAPP, por descumprimento do item 8.6.3.1.1, não comprovação do porte 
mínimo de 150 leitos, julgando improcedente o Recurso apresentado.
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II.6 Da ausência de CNAE específica de Apoio à Gestão da Saúde no CNPJ das Organizações Sociais GAMP e IABAS

As exigências mínimas para a habilitação são definidas genericamente pelo legislador no que se refere aos limites máximos da discricionariedade. Na aplicação da nor-
ma, as exigências de habilitação variam de licitação para licitação, de objeto para objeto, de acordo com o prudente arbítrio do gestor.

O item 8.6.2.1 do Edital exigiu apenas a prova de inscrição da Organização Social no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ. Já o item 8.6.2.4 exigiu prova de 
inscrição no Cadastro de Contribuinte Estadual ou Municipal, se houver, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual ou documento equi-
valente. Portanto, exigiu-se a apresentação da CNAE para comprovar que a OSS atua ou é especializada no ramo de atividade pertinente ao objeto do certame.

A CNAE é uma classificação usada com o objetivo de padronizar os códigos de identificação das unidades produtivas do país nos cadastros e registros da administração 
pública nas três esferas de governo, em especial na área tributária, contribuindo para a melhoria da qualidade dos sistemas de informação que dão suporte às decisões 
e ações do Estado, possibilitando, ainda, a maior articulação intersistemas. 

Em face dessa orientação, tem-se que a CNAE é a classificação nacional de atividade econômica composta de dígitos, que descreve qual é a atividade econômica presta-
da pela empresa.

O Princípio da Competitividade que também tem relação com os Princípios da Impessoalidade (art. 37 da C.F.) e da Isonomia, pode ser explicado, como o princípio que 
dirige os atos do administrador público, na direção de incentivar a maior concorrência entre os interessados em contratar com a Administração Pública. Já o Princípio 
da Vantajosidade, que por sua vez é um desmembramento do Princípio da República, nada mais é, do que o norteamento da Administração, para que em todos os seus 
atos, objetivem trazer a proposta mais vantajosa.

A busca pela melhor proposta é uma das finalidades da Licitação. Por isso não podem ser adotadas medidas que comprometam decisivamente o caráter competitivo do 
certame. Assim, as exigências de qualificação técnica e econômica devem se restringir ao estritamente indispensável para garantia do cumprimento das obrigações.

Diante disso, é necessário pontuar que, pode-se interpretar que restringir a participação da OSS pelo motivo de ausência da CNAE específica fere o princípio da compe-
titividade, por este motivo que o Edital, em seu item 8.6.2.4, ampliou a exigência para atividade pertinente e não específica ao objeto do certame.

A palavra "pertinente", no contexto exigido no Edital, é aplicada com o sentido de "relativo", “relacionado” ou "concernente". É a indicação de que há uma relação com 
aquilo que é apresentado, que está relacionado.

Vedações sem motivação baseada em interesse público não podem ocorrer. A Administração Pública deverá ter ponderação ao exigir as condições para habilitar, de 
modo que sejam estritamente necessárias para assegurar uma prestação de serviço adequada, como foi feito no certame em questão.

Para corroborar o alegado, apresenta-se o Acórdão nº 1203/2011 do TCU. Nesse caso, ocorreu o impedimento de participação de empresa apenas porque seu cadastro 
na Receita Federal do Brasil apontava atividade não pertinente à atividade licitada, embora houvesse grande proximidade entre ambas.

O relator do processo na análise argumentou o seguinte:

Impedir que uma empresa participasse do certame com base nesse detalhe cadastral é levar a norma extravagante a limites muito além do necessário e diminuir a 
competitividade do certame, o que configura irregularidade grave. Além disso, e principalmente, a empresa […] apresentou seu Contrato Social onde fica bastante claro 
que atua no ramo de transporte de passageiros e de cargas.

Entendemos que o cadastro de atividades na Receita Federal do Brasil não é motivo suficiente para impedir a participação da empresa, ainda mais que tal cadastro não 
era totalmente discrepante do objeto do certame. É certo que esse cadastro é uma imposição legal e deve estar atualizado, porém em nenhum momento há previsão 
legal de impedir uma empresa de participar em virtude de uma discrepância desse cadastro.

Caberia aos responsáveis a formação de juízo crítico com base em todas as informações apresentadas, especialmente a simples leitura do Contrato Social da empresa 
representante. Com base nessas informações, e considerando que em licitação as disposições editalícias devem ser interpretadas a fim de garantir a competitividade 
do certame, conforme preceitua o parágrafo único, art. 4º, Anexo I, Decreto nº 3.555/2000, não haveria motivos para impedir a participação da empresa Dantas, como 
acabou por ocorrer.
(TCU. Processo TC nº 010.459/2008-9. Acórdão nº 1203/2011 – Plenário. Relator: Ministro José Múcio Monteiro.)
(destaque nosso)

Corrobora o entendimento da Corte de Contas o Acórdão nº 42/2014 — Plenário, que ressaltou em um dos seus excertos o seguinte:

Considerando que diante do decidido no precedente Acórdão 1.203/2011 � Plenário, segundo o qual o CNAE não deveria, sozinho, constituir motivo para a inabilitação 
em processo licitatório, havendo outros meios de comprovação da compatibilidade do ramo de atuação da empresa com o objeto da licitação, a exemplo o contrato 
social, o Relator determinou a realização de diligência ao Senac/MG, com vistas à obtenção de cópia do contrato social da licitante vencedora da licitação, bem assim, 
objetivando o envio de outras informações[…].
(TCU. Processo TC nº 029.380/2013-8. Acórdão nº 42/2014 – Plenário. Relator: Ministro Augusto Sherman.)

No mesmo sentido, a Receita Federal já deu entendimento de que o objeto social da empresa deve prevalecer sobre o código da CNAE:

EMENTA: SIMPLES NACIONAL. OPÇÃO. INDEFERIMENTO. ATIVIDADE VEDADA. PREVALÊNCIA DO OBJETO SOCIAL SOBRE O CÓDIGO DA CNAE. O objeto social, para efeito 
de certificação da atividade econômica explorada, prevalece sobre o código da CNAE. É insubsistente o Termo de Indeferimento de Opção pelo Simples Nacional apoia-
do numa suposta base fática anunciada neste último, quando o objeto social aponta para outra realidade.
(Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Porto Alegre – 6ª Turma. Portal Fazenda do Governo Federal. Disponível em: <http://decisoes.fazenda.gov.br/netacgi/
nph-brs?d=DECW&f=G&l=20&n=-DTPE&p=48&r=952&s1=&s2=6&s4=&u=/netahtml/decisoes/decw/pesquisaDRJ.htm>. Acesso em: 24 set. 2018.)

Percebe-se que as atividades que serão permitidas à Organização Social, são exatamente aquelas previstas no Objeto de seu Contrato Social e não em código CNAE.
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Deste modo não se pode confundir o código CNAE com o objeto social da OSS, sendo que o primeiro nada mais é do que um código identificador para a Receita Fede-
ral do Brasil e o segundo o que determina quais as atividades podem ser exercidas pela empresa.

Diante disso, considerando que as disposições editalícias devem ser interpretadas a fim de garantir a competitividade do certame, ressalta-se que não há possibilidade 
de acatamento do Recurso da OSS IGH neste ponto em particular, já que todas as organizações apresentaram CNAE pertinente (relacionado) ao objeto do certame, não 
sendo exigido pelo Edital CNAE específica em gestão de saúde (código 86.60-7.00). Todas as OSS desenvolvem atividades na área da saúde, atividades pertinentes ao 
objeto do certame, não havendo lesão e motivo para a exclusão da empresa por não apresentar todas as informações sobre a sua CNAE. Além disso, as Organizações 
Sociais GAMP e IABAS citadas na peça recursal coprovaram que possuem especialização no ramo da atividade licitada por meio do seu contrato social.

II.7 Da ausência de Atestado de Capacidade Técnica oriundo de Contrato de Gestão da OSS GAMP – Do prazo dos Atestados de Capacidade Técnica 

A OSS IGH em suas razões recursais questionou a Habilitação Técnica da OSS GAMP, argumentando que o Atestado de Capacidade Técnica da Prefeitura Municipal de 
Parauapebas se refere a apenas 07 (sete) dias de execução, os das Prefeituras de Paraibuna, Amparo, Aerópolis, Mineiros do Tietê, Avaré, Botucatu, Ibiúna e ANESF se 
referem à prestação de serviços médicos e não a contratos de gestão e o da Prefeitura de Turvo se refere a Pronto Atendimento e não UPA. Já a OSS IABAS questionou 
também a Habilitação Técnica do GAMP, alegando que referida organização não apresentou Atestado de Capacidade Técnica oriundo de Contrato de Gestão ou equiva-
lente, além de demonstrar experiência de apenas um mês. 

No que tange ao questionamento da Habilitação Técnica da OSS GAMP, esclarecemos que a CES, na fase de análise de Documentação de Habilitação Técnica, conside-
rou para preenchimento dos requisitos do item 8.6.3.1 os Atestados de Capacidade Técnica da Prefeitura de Canoas e da Prefeitura de Parauapebas, conforme apresen-
tado na Ata do dia 03 de setembro de 2018, fls. 3727 dos autos.

O Edital em seu item 8.6.3.1 solicitou que as participantes apresentassem Atestados de Capacidade Técnica, de modo a comprovar aptidão para desempenho de ativi-
dades de gestão no perfil almejado neste certame: 01 (um) Hospital de Média Complexidade, 01 (uma) Maternidade e 1 (uma) UPA minimamente de Porte nível V.

A OSS GAMP apresentou inúmeros Atestados emitidos por diversas Prefeituras para prestação de diversos serviços, dentre eles serviços médicos, contudo estes Atesta-
dos não foram objeto de analise, já que o Atestado de Capacidade Técnica da Prefeitura de Canoas e da Prefeitura de Parauapebas atenderam as exigências editalicias. 

 Em relação ao Atestado de Capacidade Técnica da Prefeitura de Parauapebas, utilizado pela CES como comprovação de experiência em gestão de maternidade, 
insta ressaltar que o Edital, em seu item 8.6.3.1.5, limitou-se a exigir como requisito mínimo do Atestado de Capacidade Técnica a Identificação Jurídica do Emitente, 
Local e Data de Emissão, não consignando prazo mínimo para o documento. Não obstante, mesmo que a CES considerasse inválido o referido Atestado de Capacidade 
Técnica, o que se argumenta apenas pelo debate, o requisito seria perfeitamente atendido pelo Atestado de Capacidade Técnica emitido pela Prefeitura de Canoas, já 
que o Hospital Universitário, objeto de Termo de Fomento do GAMP (forma de contratualização admitida pelo edital, item 8.6.3.1.4), comprova aptidão para o desem-
penho da atividade de gestão no perfil almejado neste certame, tanto para o Hospital quanto para a Maternidade, além de cumprir o porte mínimo de 150 leitos. 

Dessa forma, a CES entende pela manutenção da HABILITAÇÂO da Organização Social GAMP, por cumprimento do item 8.6.3.1, julgando improcedentes os recursos da 
OSS IGH e IABAS para este item em discussão.  

II.8 Dos questionamentos relacionados a apresentação do Balanço no formato SPED

A habilitação é a fase da licitação pública em que se busca verificar as condições de qualificação daqueles que pretendem contratar com a Administração Pública, 
devendo os interessados atender a todas as exigências que a esse respeito sejam formuladas no instrumento convocatório.

O item 8.6.4.1 do Edital do Chamamento Público nº 05/2018 estabeleceu a exigência, relativa à qualificação econômico-financeira, de apresentação de “balanço pa-
trimonial publicado e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei (devidamente registrado no órgão competente e 
assinado pelo contador e pelo representante legal), vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios”.

O Edital é o ato normativo do certame e possui conteúdo análogo ao das leis, com a principal diferença de não poder inovar o ordenamento jurídico criando direitos ou 
deveres que não se encontrem previstos em lei.

Portanto, resta claro e definitivo que as regras do Edital não podem contrariar dispositivos legais consolidados sobre o tema, somente explicitar situações disciplinadas 
pela Lei Ordinária aplicável. 

Deve ser destacado que a finalidade da exigência do balanço patrimonial das Organizações Sociais mostra-se vinculada à necessária comprovação de que cada concor-
rente seja dotada de capacidade econômica suficiente a suportar os ônus inerentes à contratação. A respeito da legislação aplicável, sabe-se que os arts. 1179 e1180 do 
Código Civil de 2002 estabelecem que o empresário e a sociedade empresária são obrigados a seguir sistema de contabilidade, com base na escrituração uniforme de 
seus livros, e a levantar anualmente o balanço patrimonial e o resultado econômico, o que pode ser feito por escrituração mecanizada ou eletrônica.

Nesse contexto, o Decreto nº 6.022/2007 instituiu o Sistema Público de Escrituração Digital – SPED e regulamentou a parte final do artigo 1180 do Código Civil, admi-
tindo a substituição do livro diário por escrituração mecanizada ou eletrônica. É esta norma que a Receita Federal regulamentou através da Instrução Normativa RFB nº 
787/2007 e atualmente vigente pela Instrução Normativa RFB nº 1774/2017, que dispõe a Escrituração Contábil Digital (ECD).

O SPED nada mais é que a substituição da escrituração em papel pela Escrituração Contábil Digital – ECD, também chamada de SPED Contábil.

Consequentemente, não tendo o Edital especificado a forma de apresentação do Balanço Patrimonial, a CES, relevando o Princípio da Vinculação ao Instrumento Con-
vocatório, o Princípio do Formalismo Moderado, o Princípio da Competitividade e o Princípio da Proposta mais Vantajosa, aceitou a apresentação do Balanço Patrimo-
nial em papel registrado no órgão competente, bem como no formato de SPED Contábil.

Diante do exposto, a CES julgou improcedentes os Recursos da OSS IGH e IABAS, mantendo a decisão inicial, ante o cumprimento do item 8.6.4.1 pela apresentação do 
Balanço Patrimonial escriturado em papel ou no formato de SPED.
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II.9 Do questionamento da divida do Estado do Rio de Janeiro junto  a OSS HMTJ e sua implicação no Índice de Liquidez Geral 

A OSS IGH questionou em suas razões recursais que a OSS HMTJ apresentou irregularidade no cálculo dos índices, já que possui valores a receber do Estado do Rio de 
Janeiro, no importe de R$ 401.000.000,00 (quatrocentos e um milhões de reais), referente a parcelas inadimplidas de contratos do ano de 2012 a 2017, contabilizando 
estes valores na rubrica “subvenções a receber” que compõe o ativo circulante da Organização Social. No entanto, o ativo circulante trata de bens e direitos realizáveis 
a curto prazo (12 meses), sendo que referido crédito não seria recebido no exercício de 2018, por estar sofrendo o Estado de grave crise econômica. Assim, retirando 
referido valor do Ativo Circulante a OSS HMTJ não atingiria o índice previsto no Edital.

Apesar de reconhecer a grave crise econômica que vive o Estado do Rio de Janeiro, a CES não pode pressupor que o Estado não irá honrar com seus compromissos 
junto à OSS HMTJ somente com base em notícias veiculadas sobre a situação financeira do ente citado, uma vez que se atém ao Princípio da Vinculação ao Instrumento 
Convocatório em suas análises.

Dessa forma, a CES entende que o fato demonstrado da dívida do Estado do Rio de Janeiro com a OSS HMTJ não deverá ser objeto de análise pela Comissão, por con-
siderar meras conjecturas. Entretanto, fica noticiado a autoridade superior da Secretaria Municipal de Saúde de Contagem/MG os fatos alegados nas razoes recursais 
apresentadas pela OSS IGH sobre a possível inadimplência do estado do Rio de Janeiro frente a OSS HMTJ, que poderá comprometer o equilíbrio financeiro da referida 
OSS, conforme levantado também pela Auditoria Externa constante do Balanço Patrimonial da OSS HMTJ.

II.10 Da alegação de ausência de Índice (sumário) no Envelope de Habilitação da OSS IABAS 

Com relação ao requerimento de inabilitação da OSS IABAS – Instituto de Atenção Básica e Avançada à Saúde por não ter apresentado índice (sumário) nos envelopes, 
conforme previsto no item 6.13, a CES entende ser formalismo extremo a inabilitação de uma empresa por apresentar divergências no sumário para organização da 
documentação, o que não prejudicou a análise da documentação por parte desta Comissão.

 Cabe citar o item 6.16, que prevê:

“Na análise dos documentos, a CES poderá desconsiderar evidentes falhas formais que não afetem o conteúdo. Sendo assim, o desatendimento de exigências formais 
não essenciais não importará na inabilitação ou desclassificação da Organização Social participante, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata 
compreensão da sua proposta”.

 Do exposto, a CES julga improcedente o recurso do IGH, mantendo a HABILITAÇÂO da OSS IABAS, já que os equívocos do Índice não comprometeram a avaliação 
da Comissão que adotou o principio do Formalismo Moderado, preconizado pelo Tribunal de Contas. 

 
II.11 Da alegação de ausência de representante legal devidamente qualificado para a realização de Visita Técnica da OSS GAMP

A OSS IABAS em suas razões recursais argumentou que as Declarações de Visita Técnica da empresa GAMP, exigidas no item 8.6.6.1, deveriam ter sido apresentadas por 
intermédio de representante legal devidamente qualificado para este fim.

 Temos a informar que a empresa GAMP, solicitou Visita Técnica conforme descrito no Edital: 
“8.6.6.1 - A VISTORIA TÉCNICA não é obrigatória, ficando a decisão a cargo da ORGANIZAÇÃO SOCIAL participante. Para tanto, deverá entrar em contato com a Comis-
são Especial de Seleção através do gestaocompartilhada2018@contagem.mg.gov.br, para agendar a visita.”

“8.6.6.2 - Caso a ORGANIZAÇÃO SOCIAL realize a visita técnica, deverá apresentar declaração de que, por intermédio de representante legal devidamente qualificado 
para esse fim, vistoriou os locais onde serão realizados os serviços, e de que é detentor de todas as informações relativas à sua execução, conforme modelo contido no 
Anexo 8 neste EDITAL.”

 A OSS GAMP solicitou a Visita Técnica conforme descrito no Edital e identificou, pela sua  representante legal, os funcionários devidamente qualificados para esse 
fim, os locais e horários das visitas pelo email oficial criado para essa finalidade. 

 Os funcionários representantes da OSS GAMP que realizaram as visitas técnicas foram indicados pela Sra. Michele Aparecida da Câmara Rosin, Diretora Presidente 
do GAMP, a qual conferiu poderes para os citados realizarem Vistoria Técnica, cumprindo, assim, o item 8.6.6.2 do edital.
 
Diante do exposto, a CES julga improcedente o recurso da OSS IABAS, mantendo a HABILITAÇÂO da OSS GAMP, já que não houve infração ao item 8.6.6.2 do edital.  

II.12 Da ausência de documentação de Credenciamento da OSS IABAS

As OSS HMTJ e GAMP durante a sessão de credenciamento e em suas razoes recursais questionaram o fato de que a Declaração de Habilitação - Anexo II (Item 5.3 do 
Edital) da OSS IABAS foi assinada por pessoa sem poderes para tanto (Sr. Cláudio Alves França), já que não havia nos documentos de credenciamento apresentados 
procuração que lhe atribuísse referidos poderes.

A CES considerou o documento, Declaração de Habilitação da OSS IABAS, no ato do Credenciamento, apócrifo pelo fato acima descrito. Contudo, saneou a ausência de 
assinatura e a ausência de opção, conforme consta na Ata do dia 29 de agosto de 2018, fls. 1445 e 1446 dos autos, solicitando a aposição de assinatura da represen-
tante devidamente credenciada, Sra. Bruna dos Santos Pereira, presente na sessão, que possuía poderes reconhecidos por Procuração da Diretora Presidente da OSS 
IABAS, para apresentar Declarações.

Tal solução foi possível, pois a CES adotou como parâmetro para a análise dos documentos de credenciamento e de habilitação o Princípio do Formalismo Moderado, o 
qual traduz a ideia de que o procedimento administrativo não é fim em si mesmo, mas, tão somente, meio para a obtenção de determinados fins públicos.

Para Odete Medauar: 
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O princípio do formalismo moderado consiste, em primeiro lugar, na previsão de rito e formas simples, suficientes para propiciar um grau de certeza, segurança, 
respeito aos direitos dos sujeitos, o contraditório e a ampla defesa. Em segundo lugar, se traduz na exigência de interpretação flexível e razoável quanto a formas, para 
evitar que estas sejam vistas como um fim em si mesmas, desligadas das verdadeiras finalidades do processo. (Direito Administrativo Moderno. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2004, p. 203). 

Na esteira dessas coadunáveis lições, é de se afirmar que a aplicação do princípio do Formalismo Moderado, assim como dos demais princípios do regime jurídico admi-
nistrativo, não pode ser feita isoladamente, sob pena de se comprometer o conteúdo e o alcance desse preceito normativo. Dessa forma, só é possível obter a dimensão 
adequada desse princípio, quando este, diante da situação in concreto, é sopesado com outros do ordenamento jurídico, tais como razoabilidade e proporcionalidade. 

A bem da verdade, o princípio do Formalismo Moderado impede que a forma se sobreponha à essência do ato administrativo, de sorte que, no processo administrativo, 
os atos dos particulares, não podem ser rejeitados por motivos que não prejudicam o conteúdo substancial do processo, ou seja, “bastam as formalidades estritamente 
necessárias à obtenção da certeza jurídica e à segurança procedimental”. (Direito Administrativo Brasileiro. 28. ed. São Paulo: Malheiros, 2003, p. 660). 

Em relação à aplicação desse princípio no contexto dos procedimentos licitatórios, convém citar trecho do Acórdão nº 1.924/2011 do TCU: 

22. A jurisprudência do TCU é uniforme no sentido de constituir-se excesso de rigor a desclassificação de licitantes por conta de erro formal na apresentação da propos-
ta e da documentação exigida (Acórdãos nº 1.791/2006 – Plenário e nº 1.734/2009 – Plenário, entre outros). É certo que o pregoeiro poderia sanar a falha relacionada à 
ausência de rubrica em algumas folhas da proposta, por força do disposto nos itens 8.4 e 9.3 do edital. (Acórdão nº 1.924/2011, Plenário, Rel. Min. Raimundo Carreiro).

Com efeito, a CES, na condução do certame, têm que buscar a concretização dos fundamentos sobre os quais se estrutura o procedimento licitatório, a saber, o Princí-
pio Constitucional da Isonomia, o Princípio da Competitividade e a Seleção da Proposta mais Vantajosa para a Administração.

À vista disso, os agentes públicos, responsáveis pelo procedimento administrativo, não podem atuar com excesso de rigor formal, sob pena de se comprometer os 
fundamentos supramencionados. 

O saneamento acima descrito foi feito na sessão, informado a todos os participantes e lavrado em Ata, atendendo também ao que dispõe o item 6.16 do edital:

Item 6.16 “Na análise dos documentos, a CES poderá desconsiderar evidentes falhas formais que não afetem o conteúdo. Sendo assim, o desatendimento de exigências 
formais não essenciais não importará na inabilitação ou desclassificação da Organização Social participante, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a 
exata compreensão da sua proposta”.
(destaque nosso)

Diante do exposto, a CES julga improcedente o recurso das OSS HMTJ e GAMP, mantendo credenciada a Sra. Bruna dos Santos Pereira, representante da OSS IABAS, já 
que não houve descumprimento do item 5.3 do edital.  

II.13 Do descumprimento de auditoria externa na apresentação do Balanço das empresas IABAS e IGH e ausência de notas explicativas da OSS IGH

A OSS HMTJ em suas razões recursais questiona a ausência de auditoria externa das OSS IGH e IABAS, alegando ser item obrigatório pela Lei 11.638/2007, em seu arti-
go 3º, parágrafo único, que determina que toda pessoa jurídica com ativo acima de 240 milhões ou receita bruta anual acima de 300 milhões deve publicar relatório de 
auditoria independente assinada por auditor registrado na CVM. Questiona, ainda, que a OSS IGH não apresentou, conforme ITG (Interpretação Técnica Geral) 2002 R1, 
a demonstração do resultado do período, a demonstração das mutações do patrimônio líquido, a demonstração dos fluxos de caixa e as notas explicativas, conforme 
previsto na NBC TG 26 ou na Seção 3 da NBC TG 1000, quando aplicável.

A CES, para análise do Balanço Patrimonial publicado, considerou o disposto no item 8.6.4.1 do edital: 

“8.6.4.1 - Balanço patrimonial publicado e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei (devidamente registrado no 
órgão competente e assinado pelo contador e pelo representante legal), vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios.”

Referido item não evidencia a necessidade de relatório de auditoria independente, a demonstração do resultado do período, a demonstração das mutações do patrimô-
nio líquido, a demonstração dos fluxos de caixa e as notas explicativas, de modo que a ausência destes não prejudicou a análise da situação financeira e patrimonial da 
OSS IGH pela Comissão. 

Quanto ao Documento do Balanço Patrimonial Publicado e demonstrações contábeis do ultimo exercício social da OSS IABAS, a mesma apresentou as documentações 
mencionadas pela OSS HMTJ nas fls. 3682 dos autos. 

Cabe destacar que a busca pela melhor proposta é uma das finalidades da Licitação. Por isso não podem ser adotadas medidas que comprometam decisivamente o 
caráter competitivo do certame. Assim, as exigências de qualificação técnica e econômica devem se restringir ao estritamente indispensável para garantia do cumpri-
mento das obrigações.

Trazemos à baila novamente o princípio do Formalismo Moderado, o qual impede que a forma se sobreponha à essência do ato, de sorte que, no processo administrati-
vo, os atos dos particulares, não podem ser rejeitados por motivos que não prejudicam o conteúdo substancial do processo.

Neste viés, ressaltamos o item 6.16, que prevê:

“Na análise dos documentos, a CES poderá desconsiderar evidentes falhas formais que não afetem o conteúdo. Sendo assim, o desatendimento de exigências formais 
não essenciais não importará na inabilitação ou desclassificação da Organização Social participante, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata 
compreensão da sua proposta”.

Do exposto, a CES julga improcedente o recurso da OSS HMTJ, mantendo a HABILITAÇÃO da OSS IABAS, que apresentou os documentos questionados, e da OSS IGH, já 
que a não apresentação dos documentos questionados não comprometeu a avaliação da qualificação econômico-financeira da OSS por parte da Comissão, que adotou 
o principio do Formalismo Moderado, preconizado pelo Tribunal de Contas, além de dar relevo aos Princípios da Competitividade, da Seleção da Proposta mais Vantajo-
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sa e da Vinculação ao Instrumento Convocatório. 

II.14 Da ausência de Atestado de Capacidade Técnica da OSS GAMP referente a comprovação de Gestão de UPA

 A OSS HMTJ argumentou em razões recursais que a OSS GAMP, na Habilitação Técnica, não apresentou Atestado de Capacidade Técnica para UPA Porte V, por não ter 
comprovado o número de atendimentos, conforme Portaria nº 10, de 03 de janeiro de 2017.

De acordo com o item 8.6.3.1.2 do Edital, o atestado deve ser específico de Unidade de Pronto Atendimento (UPA 24h) e deve conter no mínimo, conforme item 
8.6.3.1.5, a identificação da pessoa jurídica emitente, o local e data de emissão. Para a comprovação do porte, caso as referidas informações não estejam contempladas 
no atestado, deverão ser anexadas, dentre outras, cópia do CNES.

Há de se considerar que a OSS GAMP apresentou Atestado de Capacidade Técnica emitido pela Prefeitura de Canoas (Rio Grande do Sul), datado de 3 de novembro de 
2017, atendendo inicialmente o disposto no item 8.6.3.1.5 e, para  comprovação do porte, apresentou na página 353 cópia do CNES detalhando a Qualificação de UPA 
24h em opção de custeio V pelas Portarias GM 2123 e 123, datadas de 3/07/2013, atendendo assim ao item 8.6.3.1.5.

Diante deste contexto, a CES entende que houve cumprimento do item tendo em vista que o edital não exigiu o detalhamento de todas as informações que por ventura 
possam comprovar o atendimento integral ao disposto na Portaria nº 10, de 3 de janeiro de 2017, tais como número de leitos, numero de atendimentos, procedimen-
tos realizados, número de profissionais médicos e demais variáveis inerentes à manutenção da Qualificação junto ao Ministério da Saúde para UPA 24h - opção de 
custeio V.

Diante do exposto, a CES julga improcedente o recurso interposto pela OSS HMTJ, uma vez que foi cumprido o item 8.6.3.1.2, mantendo a HABILITAÇÃO da OSS GAMP.

II.15 Do vicio do Balanço da OSS GAMP por não considerar os impostos

A OSS HMTJ em suas razões recursais alegou que os documentos de Qualificação Econômica da OSS GAMP, em razão de não possuir CEBAS – Certificado de Entidade 
Beneficente de Assistência Social na Área de Saúde – não poderia desconsiderar os impostos. Alegou que o Balanço Patrimonial estaria eivado de vício por ter majorado 
seu resultado e interferido de forma significativa nos seus indicadores financeiros, caso contrário não o  levaria a atingir o índice previsto no Edital.
 
Temos a esclarecer que, de acordo com informação trazida aos autos pela OSS GAMP, a mesma goza de concessão do CEBAS através de Liminar proferida em seu favor, 
após mencionar decisão do Egrégio Supremo Tribunal Federal que estabelece ser suficiente o atendimento dos requisitos do artigo 14, do Código Tributário Nacional, 
para fazer jus à Imunidade Prevista no artigo 195, parágrafo 7º, da Constituição Federal e atesta ainda que a referida instituição já havia atendido à época de sua con-
cessão todas as exigências prevista na lei nº 12.101/2009 e no Decreto nº 8.424/2015. 

Diante do exposto, a CES julga improcedente o recurso interposto pela OSS HMTJ, mantendo a HABILITAÇÃO da OSS GAMP, uma vez que não cabe à CES questionar 
decisões judiciais, sendo sabido e notório que referida Organização Social goza de imunidade tributária.

   III – DA CONCLUSÃO

Inicialmente compete observar que, a análise dos Documentos de Habilitação pela CES foi realizada de acordo com o descritivo e as normas constantes do Edital de 
Chamamento Público nº 005/2018 - Processo nº 182/2018 e do Termo de Referência, respeitando o princípio constitucional da isonomia, processada e julgada em estri-
ta conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação 
ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhe são correlatos.

Após análise detida do mérito dos Recursos interpostos e das contrarrazões apresentadas, a CES julgou PARCIALMENTE PROCEDENTE o Recurso interposto pela OSS 
GAMP, decidindo pela INABILITAÇÃO da OSS HMTJ, ante o descumprimento do item 8.6.4.2 do edital, nos termos da fundamentação constante no item II.1, e do item 
8.6.2.7 do Edital, nos termos da fundamentação constante no item II.2; julgou IMPROCEDENTES os Recursos interpostos pelas OSS IBRAPP, IGH, IABAS e HMTJ, nos 
termos da fundamentação constante nesta peça, mantendo a decisão de HABILITAÇÃO das OSS GAMP, IGH e IABAS, e a decisão de INABILITAÇÃO da OSS IBRAPP, pelos 
mesmos fundamentos.
 
Em obediência aos princípios insertos na Lei e às regras do Edital, submetemos o ato à apreciação da Autoridade Superior, o Excelentíssimo Senhor Secretário Municipal 
de Saúde, para proferir a decisão final.

Contagem, 25 de setembro de 2018.

Márcio Eustáquio de Rezende Junior
Presidente

Silvia Araujo de Souza
Membro da CES

João Pedro Laurito Machado
Membro da CES

Flávio Santos Moreira Ladeira
Membro da CES

Moisés Gabriel de Abreu e Silva
Membro da CES

Nilton Alves da Silva
Membro da CES
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Renan Viva Chaves
Membro da CES

De Acordo:_____________________              
 Cleber de Faria Silva 
Secretário Municipal de Saúde 

ATA DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 005/2018
PROCESSO Nº 182/2018

Aos 26 (vinte e seis) dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezoito, a partir das 9h00min, no auditório da Secretaria Municipal de Saúde de Contagem, 
localizado à Avenida General David Sarnoff n.º3113, Térreo - Bairro Cidade Industrial CEP 32.210-110 - Contagem – Minas Gerais, fez-se presente a Comissão Especial 
de Seleção (CES) presidida pelo Servidor Marcio Eustáquio de Rezende Junior e demais membros, sendo os seguintes servidores: Renan Viva Chaves, Silvia Araujo de 
Souza, João Pedro Laurito Machado, Flavio Santos Ladeira, Moises Gabriel de Abreu e Silva e Nilton Alves da Silva designados através do decreto Nº 612,  de 09 de 
agosto de 2018, para conduzir a SESSÃO PÚBLICA do CHAMAMENTO PÚBLICO, N.º 005/2018, cuja finalidade é a EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA SELEÇÃO DE 
ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE OPERACIONALIZAÇÃO,  GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES, AÇÕES 
E SERVIÇOS DE SAÚDE NAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO VARGEM DAS FLORES, SEDE, RESSACA, PETROLÂNDIA, JK E DO COMPLEXO HOSPITALAR – HOSPITAL 
MUNICIPAL CONTAGEM/MG E MATERNIDADE MUNICIPAL DE CONTAGEM/MG (CENTRO MATERNO INFANTIL JUVENTINA PAULA DE JESUS). Compareceram para a presen-
te sessão as seguintes Organizações Sociais:

ORGANIZAÇÃO SOCIAL CNPJ Nº REPRESENTANTE CREDEN-
CIADO

CPF Nº

GAMP – GRUPO DE APOIO A MEDICINA PRVENTIVA 
E A SAUDE PUBLICA

09.549.061/0001-87 MARCIO DE OLIVEIRA 
LEITE

257.902.308-90

HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS 
– ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAUDE

21.583.042/0001-72 LUCIANA GALVAO DIAS 
ESTEVES

000.783.116-16

INSTITUTO BRASILEIRO DE POLITICAS PUBLICAS – 
IBRAP, ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAUDE

09.611.589/0001-39 ESPEDITO GOIS DE OLI-
VEIRA JUNIOR

018.886.113-08

INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZAÇÃO - IGH 11.858.570/0001-33 JOEL SOBRAL DE AN-
DRADE

821.110.735-04

INSTITUTO DE ATENÇÃO BASICA E AVANÇADA A 
SAUDE - IABAS

09.652.823/0001-76 EDNA CESAR BALBINO 039.609.118-07

Iniciada a sessão pelo Sr. Marcio Eustaquio de Rezende Junior, presidente da CES, este fez um breve resumo dos atos da ultima sessão ate a presente, a saber do 
recebimento das razoes e contrarrazoes das Organizações Sociais, assim como da publicação no DOC de prorrogação de prazo da apresentação de contrarrazoes 
conforme constante nos autos. A Organização Social INSTITUTO DE ATENÇÃO BASICA E AVANÇADA A SAUDE - IABAS requereu a substituição de seu representante 
credenciado da Sra. Bruna dos Santos Pereira para Sra. Edna Cesar Balbino, CPF: 039.609.118-07, o que foi deferido pela CES. Fica ainda registrado a juntada aos autos 
da documentação referente às visitas realizadas pelas Organizações Sociais, sendo estas as copias desta Administração. Após, foi dada a palavra ao Sr. João Pedro 
Laurito Machado, membro da CES, que leu a todos os presentes a decisão da CES sobre os recursos apresentados. Da decisão lida, registra-se a inabilitação da 
Organização Social HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS – ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAUDE, com base nos fundamentos e princípios apresentados no 
relatório de decisão. Os envelopes das OSs inabilitadas ficarão em poder da CES ate o termino do certame. A Representante da Oss HOSPITAL E MATERNIDADE 
THEREZINHA DE JESUS – ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAUDE, Sra. LUCIANA GALVAO DIAS ESTEVES, manifestou-se a respeito da sua inabilitação nos seguintes dizeres: “ 
consultando no site do TST a certidão numero 157356145/2018 citada pela CES no julgamento dos recursos e contrarrazoes, constatamos que a mesma foi expedida no 
dia 29/08/2018 as 10h50min48s, momento em que estava ocorrendo a sessão de abertura do presente certame. Causa estranheza uma certidão ter sido utilizada pela 
CES, em diligência, em data anterior ao recurso apresentado pela OS GAMP, dando noticia de que no dia 05/09/2018 a certidão trabalhista do HMTJ estaria positiva, 
conforme documento juntado aos autos. Em diligencia realizada pelo setor de Contratos da Secretaria de Saúde, o HMTJ foi consultado no dia 11/09/2018 a respeito de 
possíveis débitos trabalhistas. Em resposta o HMTJ explicou que a CNDT tem validade de 180 dias, mas ainda assim apresentou a CNDT negativa no dia 13/09/2018 e 
depois no dia 20/09/2018, data da apresentação das contrarrazões. A CES analisou os documentos apresentados pelo HMTJ no dia 29/08/2018 conforme consta na Ata 
de abertura da Sessão, e não identificou as 10h50min48s qualquer irregularidade, tanto é que habilitou e confirmou a habilitação da HMTJ na sessão seguinte do dia 
05/09/2018. Entende o HMTJ, portanto, que data venia os princípios da Publicidade, da Transparência, da Probidade Administrativa e da Moralidade podem, eventual-
mente, ter sido descumpridos pelos membros da CES, que na condição de representantes da Administração deveriam ter dado notícia de que a certidão numero 
157356145/2018 emitida 29/08/2018 as 10h50min48s estava positiva se, de fato, a Secretaria de Saúde como um todo já tinha conhecimento deste fato. Por fim, 
ressalta o HMTJ que o artigo 642-A, §4º da CLT valida por 180 dias a CNDT, o que prevalece, por se tratar de artigo de Lei Federal, sob qualquer orientação normativa 
publicada por qualquer órgão da Administração Pública ou do Poder Executivo”. Logo após a manifestação da OSS HMTJ, a CES se manifestou com a finalidade de  
esclarecer à OSS referida o objetivo da Diligência realizada, que culminou em sua inabilitação, em relação à CNDT, nos seguintes dizeres: “ A CES ao analisar as razões 
do Recurso apresentado pela OSS GAMP, tomou conhecimento do fato de que a OSS HMTJ estava com certidão positiva junto à Justiça do Trabalho, sendo anexado ao 
recurso referida certidão, datada, salvo engano, de 05/09/2018. A OSS HMTJ em suas contrarrazões afirmou que apenas alguns dias após a entrega do envelope de 
habilitação é que se tornou devedora da Justiça do Trabalho, juntando ao final Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT (positiva com efeitos de negativa), já 
que com o transcurso do prazo dos recursos conseguiu garantir todos os processos antes inadimplidos. Dessa forma, com vistas a verificar se a alegação da OSS HMTJ 
de que apenas alguns dias após a entrega do envelope, que se deu dia 29/08/2018, é que seu status se tornou positivo perante a Justiça do Trabalho, a CES, adotando o 
regramento disposto no Edital, instaurou diligência para verificar se realmente no dia da entrega do envelope de habilitação referida OSS estava regular ou positivada. 
A finalidade foi esclarecer a instrução processual e auxiliar no julgamento do recurso, diante das situações fáticas postas. Desta feita, foi diligenciado o Fundo Municipal 
de Saúde de Contagem, já que é o órgão competente para a realização de pagamentos aos prestadores de serviços e fornecedores, considerando o fato de que a OSS 
HMTJ possui Contrato de Gestão com o Município de Contagem para gestão da UPA JK e que referido órgão poderia possuir Certidões Trabalhistas de período pretérito 
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que pudesse esclarecer os fatos narrados nas contrarrazões. Como resultado da diligência foi apresentada a certidão trabalhista nº 157356145/2018 emitida 
29/08/2018 as 10h50min48s, utilizada na Prestação de Contas do Contrato de Gestão da UPA JK, que estava positivada, o que derrubava os argumentos apresentados 
em contrarrazões pela OSS HMTJ de que apenas alguns dias após a entrega dos envelopes (dia 29/08/2018) é que teria se tornado positivada. Unido a isso a Certidão 
Trabalhista apresentada por ocasião da entrega do envelope de Habilitação, estava datada de 18/07/2018, momento muito anterior à sessão e ate mesmo à publicação 
do edital, embora estivesse em vigência. Portanto, mesmo sabendo que estava positivada perante a Justiça do Trabalho a OSS HMTJ apresentou certidão negativa 
emitida em momento anterior, induzindo a CES a erro, além de ter apresentado Declaração de Habilitação, informando que até o momento da sessão não possuía fatos 
impeditivos de sua habilitação, o que foi contradito pela Certidão Positiva Trabalhista datada de 29/08/2018, dia da sessão, obtida através da diligência realizada pela 
CES. A diligência somente foi requerida após a apresentação dos fatos pelo Recurso da OSS GAMP e das contrarrazões da própria OSS HMTJ, o que levantou a suspeita 
da Comissão, objeto da diligência.Frisa-se que foi analisada essa questão envolvendo a CNDT da OSS HMTJ, somente porque houve efetiva provocação da Comissão por 
parte do Recurso da OSS GAMP, ou seja, a CNDT da OSS HMTJ foi alvo de recurso, que levantou a suspeita da Comissão. A CES não possui conhecimento de todos os 
processo de contratação da Secretaria Municipal de Saúde, devendo se ater apenas àquilo que constam nos autos do Processo de Chamamento Público nº 005/2018. O 
fato de a certidão ter sido emitida por outro órgão da Secretaria Municipal de Saúde (Fundo Municipal de Saúde), para cumprimento de finalidade específica, no 
momento da realização da sessão de entrega dos envelopes de habilitação, não evidencia que a CES tinha ou deveria ter conhecimento de referida certidão, tendo 
analisado em momento oportuno a autenticidade das certidões apresentados junto ao envelope de habilitação pelas OSS”. Após, iniciou-se a abertura dos envelopes de 
proposta financeira e programa de trabalho das Organizações Sociais habilitadas. Foi eleito por unanimidade um único representante, sendo este o Sr. MARCIO DE 
OLIVEIRA LEITE, representante da Oss Gamp para rubricar todos os documentos apresentados nos envelopes Proposta e Programa de Trabalho conforme item 6.2 do 
Edital. As pastas Programa de Trabalho da OSS GAMP foram rubricadas pelos seguintes membros da CES: Pasta 01 – folhas 01 a 300 – rubricadas pelo membro Moises 
Gabriel de Abreu e Silva Pasta 02 – folhas 301 a 600 – rubricadas pelo membro Renan Viva Chaves Pasta 03 – folhas 601 a 900 – rubricadas pelo membro Flavio Santos 
Moreira Ladeira Pasta 04 – folhas 901 a 1200 – rubricadas pelo membro Nilton Alves da Silva Pasta 05 – folhas 1201 a 1500 – rubricadas pelo membro Moises Gabriel 
de Abreu e Silva Pasta 06 – folhas 1501 a 1800 – rubricadas pelo membro Nilton Alves da Silva Pasta 07 – folhas 1801 a 2100 – rubricadas pelo membro Flavio Santos 
Moreira Ladeira Pasta 08 – folhas 2101 a 2400 – rubricadas pelo membro Moises Gabriel de Abreu e Silva Pasta 09 – folhas 2401 a 2699 – rubricadas pelo membro Joao 
Pedro Laurito Machado Pasta 10 – folhas 2700 a 3063  – rubricadas pelo membro Sílvia Araujo de Souza As pastas Proposta Financeira da OSS GAMP foram rubricadas 
pelos seguintes membros da CES: Das folhas 1 a 20 pelo membro Joao Pedro Laurito Machado. As pastas Programa de Trabalho da OSS IGH foram rubricadas pelos 
seguintes membros da CES: Folhas 1 a 90 – rubricadas pelo membro Joao Pedro Laurito Machado Folhas 91 a 316 – rubricadas pelo membro Sílvia Araujo de Souza 
Folhas 317 a 431 – rubricadas pelo membro Moises Gabriel de Abreu e Silva Folhas 432 a 656 - rubricadas pelo membro Flavio Santos Moreira Ladeira Folhas 657  a 949 
– rubricadas pelo membro Moises Gabriel de Abreu e Silva Folhas 950  a 1073  – rubricadas pelo membro Nilton Alves da Silva As pastas Proposta Financeira da OSS IGH 
foram rubricadas pelos seguintes membros da CES Das folhas 1 a 9 pelo membro Joao Pedro Laurito Machado As pastas Programa de Trabalho da OSS IABAS foram 
rubricadas pelos seguintes membros da CES: VOLUME 1 DAS PAGINAS 1 A 247 - rubricadas pelo membro Sílvia Araujo de Souza VOLUME 2 DAS PAGINAS 248 A 463 
- rubricadas pelo membro Flavio Santos Moreira Ladeira VOLUME 3 DAS PAGINAS 464 A 657 - rubricadas pelo membro Renan Viva Chaves VOLUME 4 DAS PAGINAS 658 
A 760 - rubricadas pelo membro Marcio Eustaquio de Rezende Junior As pastas Proposta Financeira da OSS IABAS foram rubricadas pelos seguintes membros da CES: 
Das folhas 1 a 5 pelo membro Joao Pedro Laurito Machado. Fica registrado que a  representante da OS IABAS numerou a documentação dos envelopes 2 e 3 uma vez 
que ambos não estavam numerados. A sessão foi suspensa sine die às 13h55min para analise da documentação pela CES, onde a nova data para a continuação do 
certame será publicada no Diário Oficial de Contagem. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada esta ata que segue assinada por todos os presentes. Publique-se na 
integra.

_______________________________
Marcio Eustaquio de Rezende Junior
Presidente
_______________________________
Silvia Araujo de Souza
Membro da CES

_______________________________
Joao Pedro Laurito Machado
Membro da CES

_______________________________
Flavio Santos Moreira Ladeira
Membro da CES

_____________________________
Moises Gabriel de Abreu e Silva
Membro da CES

_______________________________
Nilton Alves da Silva
Membro da CES

_______________________________
Renan Viva Chaves
Membro da CES

Organizações Sociais:
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__________________________
GAMP – GRUPO DE APOIO A MEDICINA PRVENTIVA E A SAUDE PUBLICA
MARCIO DE OLIVEIRA LEITE

__________________________
HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS – ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAUDE
LUCIANA GALVAO DIAS ESTEVES

__________________________
NSTITUTO BRASILEIRO DE POLITICAS PUBLICAS – IBRAP, ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAUDE
ESPEDITO GOIS DE OLIVEIRA JUNIOR

__________________________
INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZAÇÃO – IGH
JOEL SOBRAL DE ANDRADE

__________________________
INSTITUTO DE ATENÇÃO BASICA E AVANÇADA A SAUDE – IABAS
EDNA CESAR BALBINO
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