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Expediente: TC-004206/989/15-4. 

Representante: Guilherme Anselmo Pires Santos. 

Representada: Prefeitura Municipal de Santos. 

Responsável pela Representada: Paulo Alexandre Barbosa– Prefeito. 

Assunto: Representação contra o edital de Chamamento Público nº 01/2015, 
processo nº 11.168/2015-37, promovido pela Prefeitura Municipal de Santos e 
que tem por objeto a seleção de organização social para a celebração de 
contrato de gestão para o gerenciamento, operacionalização e execução das 
ações e serviços da Unidade de Pronto-Atendimento Central (UPA Central), da 
Secretaria Municipal de Saúde. 

Valor estimado dos repasses: R$ 19.101.303,97 

 

Vistos. 

 

1. RELATÓRIO 

 

1.1.  Trata-se de representação formulada por GUILHERME ANSELMO 

PIRES SANTOS contra o edital de Chamamento Público nº 01/2015, processo 

nº 11.168/2015-37, promovido pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS e 

que tem por objeto a seleção de organização social para a celebração de 

contrato de gestão para o gerenciamento, operacionalização e execução das 

ações e serviços da Unidade de Pronto-Atendimento Central (UPA Central), da 

Secretaria Municipal de Saúde. 

 

A data de abertura da sessão pública de abertura dos envelopes 

está marcada para ocorrer no dia 13/07/2015, às 10:00 horas. 

 

1.2.  O representante insurge-se contra o Edital, apontando a existência 

de impropriedades que contrariam as normas de regência e dificultam a 

formulação de propostas, a saber: 

 

1.2.1. Requisição de prova de regularidade fiscal junto ao município de 

Santos, em contrariedade ao artigo 29, III da Lei 8.666/93; 

 

1.2.2. Exigências restritivas para qualificação técnica e exigência de 

atestado para atividades específicas; 

 

1.2.3. Falta de metas quantitativas e qualitativas; 
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1.2.4. Ausência de previsão de critérios de avaliação e classificação das 

propostas; 

 

1.2.5. Terceirização plena e ilegal dos serviços de saúde pública e burla à 

realização de concurso público para a contratação de servidores; 

 

1.2.6. Ausência de manifestação do Conselho Municipal de Saúde sobre a 

terceirização dos serviços; 

 

1.2.7. Ausência de estudos sobre a economicidade da terceirização 

proposta e da compatibilidade dos preços apresentados; 

 

1.2.8. Indefinição do período de realização da visita técnica; 

 

1.2.9. Previsão de repasses sem a informação acerca da eventual inclusão 

da remuneração dos funcionários já existentes e das despesas que serão 

cobertas com os valores a serem repassados; 

 

1.3.  Nestes termos, requer a representante seja determinada a 

suspensão liminar do procedimento licitatório e, ao final, o acolhimento de suas 

impugnações com a determinação de retificação do instrumento convocatório. 

 

É o relatório. 

 

2. DECIDO 

 

2.1.  Pelos registros dos presentes autos, pode-se verificar que a 

representação ingressou neste Gabinete na presente data (08/07/2015), às 

16h:27m, sem a antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas úteis da 

sessão do recebimento dos envelopes (dia 13/07/2015, às 10h:00m), tendo 

em vista que os próximos dias 09 e 10 não haverá expediente neste E. 

Tribunal, em face do primeiro ser feriado estadual e o segundo ter o 

funcionamento suspenso, por meio do Ato GP nº 02/2015, publicado no DOE 

de 05/02/2015, o que inviabiliza o exame das impugnações e o eventual 

encaminhamento ao órgão licitante da ordem de suspensão do andamento do 

certame, para análise da matéria sob o rito do Exame Prévio de Edital. 
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A jurisprudência desta Corte define 24 (vinte e quatro) 

horas antecedentes ao exato momento fixado para o recebimento dos 

envelopes como marco temporal para que este E. Tribunal exerça a 

prerrogativa de requisitar instrumentos convocatórios de licitação, conforme o 

rito de Exame Prévio de Edital, a exemplo dos TCs 1385/011/05 e 

18073/026/05. 

 

2.2.    INDEFIRO, pois, o requerimento de medida liminar de 

paralisação do procedimento licitatório. 

 

2.3.    De outra parte, à luz da competência constitucional desta 

Corte, e tendo em conta a possível existência de irregularidades a 

comprometer o certame e a futura contratação, nada obstante o exame 

posterior da matéria, nos termos do Regimento Interno deste Tribunal, 

DETERMINO o processamento do feito como REPRESENTAÇÃO. 

 

Ficam autorizadas, desde já, vista e extração de cópias 

aos interessados. 

 

Publique-se. 

 

  Dê-se ciência ao Ministério Público de Contas. 

 

  Aguarde-se o prazo para interposição de eventuais 

recursos. 

 

Transmita-se à PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS 

cópia deste despacho. 

 

G.C., em 08 de julho de 2015. 

 

 

Dimas Eduardo Ramalho 

Conselheiro 
 

26/. 

 


