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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO 
GABINETE DO CONSELHEIRO ROBSON MARINHO 

Substituto de Conselheiro Alexandre Manir Figueiredo Sarquis 

Segunda Câmara 

Sessão: 19/5/2015 

 

75 TC-000228/012/13 - INSTRUMENTOS CONTRATUAIS 

Contratante: Prefeitura Municipal de Peruíbe. 

Organização Social: Fundação ABC. 

Autoridade(s) que firmou(aram) o(s) Instrumento(s): Milena 

Bargieri (Prefeita) e Maurício Marcos Mindrisz (Presidente). 

Objeto: Gestão integrada de Unidade de Pronto Atendimento – UPA – 

Peruíbe. 

Em Julgamento: Contrato de Gestão celebrado em 20-09-12. Valor – 

R$2.388.000,00.  

Acompanha(m): Expediente(s): TC-000583/012/12.   

Procurador(es) de Contas: Élida Graziane Pinto. 

Fiscalizada por:    UR-12 - DSF-II.  

Fiscalização atual: UR-20 - DSF-I. 

 

Relatório 

 

Em exame, contrato de gestão celebrado entre a 

Prefeitura Municipal de Peruíbe e a Fundação do ABC, tendo 

por objeto a gestão integrada de unidade de pronto 

atendimento de Peruíbe. 

 O ajuste, firmado em 20/9/2012, pelo prazo de 90 dias, 

a contar de 17/3/2006, no valor estimado de R$ 2.388.000,00, 

foi precedido de dispensa de licitação, com fundamento no 

artigo 24, IV
1
 e XXIV

2
, da Lei de Regência. 

 A fiscalização apontou ocorrências no procedimento, 

dentre elas: i) declaração de existência de recursos no 

montante de R$ 1.342.370,47, insuficiente à cobertura do 

contrato no valor total de R$ 2.388.000,00, sendo R$ 

796.000,00 por mês, durante os três meses; ii) dispensa 

indevida da licitação, já que não caracterizada a situação 

                     
1
 IV – nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada 

urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer 

a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou 

particulares, e somente para os bens necessários ao atendimento da situação 

emergencial ou calamitosa e para as parcelas de obras e serviços que possam ser 

concluídas no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos e 

ininterruptos, contados da ocorrência da emergência ou calamidade, vedada a 

prorrogação dos respectivos contratos. 
2
 XXIV – para a celebração de contratos de prestação de serviços com as 

organizações sociais, qualificadas no âmbito das respectivas esferas de governo, 

para atividades contempladas no contrato de gestão. 
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emergencial, pois decorreu da própria omissão da 

Administração na fiscalização do contrato de gestão 

anterior, firmado com a OSEP, ora tratado no TC-213/012/12, 

no qual se constatou irregularidades na contratação de 

pessoal; iii) parecer jurídico sem data; iv) não comprovação 

do valor ajustado estar compatível com os de mercado, 

impedindo aferir a economicidade do ajuste; v) impropriedade 

na denominação e embasamento legal de contrato de gestão, 

quando, em verdade, se trata de contrato administrativo; vi) 

termo de ciência e notificação não foi assinado pela 

contratada; g) falta de clareza na cláusula sétima do 

contrato, que estabeleceu as condições de pagamento. 

 Instado, o Município informou que o valor estimado foi 

lastreado na contratação anterior firmada com a OSEP, e que 

os valores despendidos durante a execução contratual atingiu 

o montante de R$ 1.567.904,60. 

 Acresceu que a contratação direta decorreu da 

necessidade de rescisão do contrato anterior; e que, em se 

tratando de serviços essenciais, a substituição pela 

Fundação do ABC era necessária e imediata, pois inexistia 

tempo hábil para a realização de um novo procedimento 

licitatório. 

 No mais, disse que as outras falhas são formais, e que 

não acarretaram prejuízo ao erário. 

 Sob o aspecto econômico-financeiro, a ATJ, endossada 

por sua chefia, considerou que a situação emergencial 

relatada pela Origem, bem como o pagamento da quantia 

empenhada inferior ao contratado, permite o julgamento 

regular da matéria com recomendações. 

 Para o MPC, “(...) denota-se que ocorreu a assinatura 

de um contrato híbrido, se assim for possível denomina-lo, a 

justificação foi fulcrada na dispensa de licitação do tipo 

emergencial e o contrato propriamente dito foi elaborado 

como contrato de gestão sem, contudo, conter os elementos 

atinentes a este tipo de ajuste. Em suma, consideramos que 

as falhas apresentadas são suficientes a macular todo o 

procedimento, mormente tendo em vista que a Prefeitura 

Municipal de Peruíbe foi notificada e apresentou alegações 
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de defesa, mas não conseguiu comprovar a regularidade de 

seus atos, na forma do art. 93 do Decreto-lei 200/67 e do 

artigo 113 da Lei 8.666/93.” 

 É o relatório. 

ak 
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Voto 

TC-000228/012/13 

 

 De fato, repousa neste processado um contrato híbrido. 

Seja pela emergência capitulada no inciso IV do artigo 24, 

seja no inciso XXIV, do mesmo artigo, ambos da Lei federal 

nº 8.666/93, os atos praticados não comportam julgamento 

pela regularidade. 

 Como bem relatado pela fiscalização, a contratação 

emergencial decorreu da própria inércia da origem quanto à 

falta de acompanhamento e de fiscalização na execução do 

anterior contrato de gestão firmado com a OSEP, o que 

ocasionou em sua rescisão. 

 É sabido que o principal requisito para se firmar um 

ajuste emergencial é a imprevisibilidade, quero dizer, a 

existência de situações que fogem do controle da 

Administração, o que não se verifica no presente caso, já 

que a rescisão não teria se operado se o controle interno – 

com relação às atividades desenvolvidas pela anterior 

contratada - fosse efetivamente exercido pelo Poder Público. 

Qualquer situação de mediana percepção, como no caso se 

revela, não deve ser vista como motivo para se contratar 

diretamente pelo inciso IV do artigo 24 da Lei de Licitações 

e Contratos Administrativos. 

 Ademais, se imaginarmos que o ajuste deve ser analisado 

sob a égide do inciso XXIV do artigo em referência, não 

poderia o Administrador ter-se apartado do regramento geral 

contido na Lei federal nº 9637/98 e da firme jurisprudência 

deste Tribunal, havendo que se cumprir, inicialmente, a 

qualificação, a convocação e a seleção das organizações 

sociais interessadas no gerenciamento da unidade de saúde, o 

que não o fez. 

 Além disso, como salientou o MPC, “(...) nota-se que 

inexistiu qualificação da fundação como organização social, 

vez que o documento que se encontra nos autos não está 

assinado pela autoridade municipal; não houve elaboração de 

plano de trabalho contendo metas, proposta orçamentária e 

plano de investimentos; assim como carece de ato de 
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aprovação emitido pelo Conselho de Administração e 

publicação da decisão do Poder Público de firmar o contrato 

de gestão.” 

 Assim, considero insustentáveis as alegações da Origem, 

motivo pelo qual alio-me ao relatório da fiscalização e à 

manifestação do MPC e voto pela irregularidade do contrato e 

do ato que dispensou a licitação, bem como pela ilegalidade 

dos atos determinativos das correspondentes despesas e pelo 

acionamento dos incisos XV e XXVII do artigo 2° da Lei 

Complementar nº 709/93.  

 


