
GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

ATA DE JULGAMENTO SELEÇÃO DE ORGANIZAÇÕES SOCIAIS PARA GESTÃO DO
HOSPITAL DE CAMPANHA

ATA DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS EDITAL DE SELEÇÃO PÚBLICA DE OSS
01/2020

1. INTRODUÇÃO
A Comissão Julgadora se reuniu no dia 03 de julho de 2020, às 08 horas, para julgar a(s)
proposta(s) recebida(s), conforme dados da Unidade SEI PMMG/EDHOSP.

A comissão julgadora acessou a Unidade SEI PMMG/EDHOSP, tendo verificado o recebimento
de uma proposta.

A seguir será demonstrada a análise da(s) proposta(s) recebida(s), em atendimento ao subitem
8.4 do Edital PMMG Nº 01/2020.

 

2. DA ANÁLISE DAS PROPOSTAS
 

PROPOSTA DE Nº 1250.01.0004572/2020-84 NO SEI, PROPONENTE Instituto Brasileiro
de Políticas Públicas - IBRAPP, inscrita no CNPJ sob o número 09.611.589/0001-39.
Iniciada a análise, foi verificado que a proposta em questão continha a seguinte documentação:

1. Formulário do Sistema Eletrônico de Informações – SEI, denominado “Formulário de envio
de proposta”;

2. Estimativa de custos;

3. Pesquisa(s) de salários;

4. Balanço Patrimonial, do último exercício disponível;

5. Documentos de comprovação de experiência:

Todos os documentos encontram-se legíveis, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, contendo
todos os elementos exigidos no edital.

Posteriormente, a DOCUMENTAÇÃO PREVISTA PARA PARTICIPAÇÃO NO PROCESSO DE
SELEÇÃO PÚBLICA foi avaliada a partir dos CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO DAS
PROPOSTAS, de acordo com o disposto no ANEXO II do Edital em questão.

 

Critério 1.1 - Estimativa de Custos preenchida corretamente
A partir da estimativa de custos, conforme item 3.1.2 do edital e 1.1 do Anexo II, verificou-se o
preenchimento correto do documento, atendendo aos seguintes requisitos:

Elaboração segundo modelo disponibilizado no ANEXO III – ESTIMATIVA DE CUSTOS;

Observação da metodologia definida, conforme diretrizes expostas nos itens 5 e 6 do
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ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA.

A proponente foi classificada neste critério.

 

Critério 2.1 - Gestão Eficiente de Recursos
�

A partir do Balanço Patrimonial, do último exercício disponível, da entidade, conforme item 3.1.4
do edital e 2.1 do Anexo II, a proponente apresentou Índice de Liquidez Corrente igual a 1,50
(um vírgula cinquenta), sendo considerada classificada, conforme cálculo abaixo:

Índice de Liquidez Corrente = 1,50
Ativo Circulante R$ 36.817.369,37

Passivo Circulante R$ 24.429.003,14

�

Critério 1.2 - Adequação da(s) Pesquisa(s) de Salário
 

A proponente apresentou pesquisa(s) de salário(s), conforme a tabela a seguir. A comissão
julgadora avaliou a compatibilidade entre o valor proposto para cada cargo previsto na “Tabela
1 – Pesquisa de salários” da Estimativa de Custos e o valor demonstrado como praticado no
mercado na região onde será executada a atividade ou serviço a ser absorvido pelo contrato de
gestão.

 

Nº Cargo
Carga-
Horária

(Semanal)
Salário

PESQUISA DE MERCADO

Menor
Salário

Salário
Médio

Maior
Salário

1 Coordenador de
Enfermagem 30 5.200,00 3.911,00 5.225,00 6.539,00

2 Coordenador de UTIs
(médicos) 24 12.000,00 10.114,00 15.465,00 20.816,00

3 Enfermeiro CME 30 4.000,00 2.500,00 3.750,00 5.000,00

4 Enfermeiro horizontal
CTI 30 4.000,00 2.500,00 3.304,00 4.108,00

5 Enfermeiro horizontal
Unidade de Internacao 30 4.000,00 2.500,00 3.304,00 4.108,00

6 Enfermeiro
infectologista 30 4.000,00 2.500,00 3.592,50 4.685,00

7 Enfermeiro plantonista
CTI 30 4.000,00 2.500,00 3.071,50 3.643,00

8 Enfermeiro plantonista
Unidade de Internacao 30 4.000,00 2.500,00 3.071,50 3.643,00
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9 Farmaceutico
hospitalar 30 2.700,00 2.000,00 2.654,92 3.309,83

10 Fisioterapia
coordenacao 30 3.700,00 3.000,00 4.087,00 5.174,00

11 Fisioterapia
Respiratoria CTI 30 3.000,00 1.240,00 3.203,85 5.167,70

12
Fisioterapia

Respiratoria Unidade
de Internacao

30 3.000,00 1.240,00 2.558,00 3.876,00

13 Fonoaudiologia 30 2.200,00 2.086,72 3.154,16 4.221,59

14 Gerente de
Enfermagem 24 7.500,00 5.406,00 13.355,09 21.304,17

15 Gerente Medico 24 32.000,00 10.431,50 26.365,45 42.299,39

16 Horizontal medico
intensivista 24 16.000,00 6.125,00 14.283,26 22.441,52

17 Infectologista 24 15.000,00 5.322,00 10.465,82 15.609,63

18 Medico horiontal
Unidade de Internacao 24 16.000,00 6.125,00 14.283,26 22.441,52

19 Medico Plantonista
Intensivista 24 14.000,00 5.937,00 10.386,50 14.836,00

20 Medico plantonista
Unidade de Internacao 24 14.000,00 5.937,00 10.386,50 14.836,00

21 Nutricionista CTI 30 2.200,00 2.037,19 3.017,99 3.998,78

22 Nutricionista Unidade
de Internacao 30 2.200,00 2.037,19 3.017,99 3.998,78

23 Psicologia 30 2.500,00 2.105,44 3.473,72 4.842,00

24 Servico Social 30 2.300,00 2.100,00 2.806,50 3.513,00

25 Tecnico de
enfermagem CME 40 1.800,00 1.300,00 1.960,00 2.620,00

26
Tecnico de

enfermagem
Desparamentacao

40 1.800,00 1.300,00 2.437,01 3.574,01

27 Tecnico de
enfermagem Maqueiro 40 1.800,00 1.300,00 2.437,01 3.574,01

28 Tecnico de 40 1.500,00 1.300,00 2.437,01 3.574,01
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28 enfermagem material 40 1.500,00 1.300,00 2.437,01 3.574,01

29
Tecnico de

enfermagem
Paramentacao

40 1.500,00 1.300,00 2.437,01 3.574,01

30
Tecnico de

enfermagem
plantonista CTI

40 1.800,00 1.300,00 1.734,05 2.168,10

31 Tecnico de farmácia 40 1.800,00 1.764,60 2.880,22 3.995,84

32 Almoxarife 40 1.635,86 1.444,00 1.822,50 2.201,00

33 Analista Administrativo 40 3.000,00 2.500,00 3.412,60 4.325,20

34 Analista de Tecnologia
da Informação 40 3.800,00 3.734,50 4.293,80 4.853,09

35
Coordenador de
Tecnologia da

Informação
40 6.500,00 4.013,00 6.657,50 9.302,00

36 Engenharia de
Segurança do Trabalho 40 8.000,00 5.721,00 11.119,70 16.518,39

37 Faturamento 40 1.500,00 1.465,00 1.809,50 2.154,00

38 Patrimônio 40 1.450,00 1.219,00 1.590,50 1.962,00

39 Plantonista Tecnologia
da Informação 40 1.500,00 1.298,00 1.731,00 2.164,00

40 Portaria/Segurança 40 1.200,00 1.045,00 1.282,95 1.520,90

41 Secretária 40 2.400,00 1.909,00 3.187,00 4.465,00

42
Secretária

internação/Pronto
Atendimento

40 2.000,00 1.524,00 1.818,50 2.113,00

43 Serviço Social 30 2.300,00 2.100,00 2.806,50 3.513,00

44 Teledigifonista 36 1.700,00 1.557,00 1.759,17 1.961,33

45 Gerente administrativo 40 8.000,00 3.722,03 8.046,85 12.371,67

 

Após a análise, foi constatado que para os cargos de Enfermeiro Plantonista CTI (linha 7 da
planilha) e Enfermeiro Plantonista Unidade de Internação (linha 8 da planilha) foi apresentada
proposta de salário no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Contudo, conforme a pesquisa
de mercado apresentada o Menor Salário pesquisado para ambos os cargos foi de R$
2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), enquanto o Maior Salário foi de R$ 3.643,00 (três mil
seiscentos e quarenta e três reais).
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Conforme dispõe o item 1.2. (Adequação da(s) Pesquisa(s) de Salário) do instrumento
regulatório do certame:
 

"a adequação da Pesquisa de Salário aos requisitos deste critério é quesito classificatório.

De acordo com o Decreto Estadual nº 47.553 de 2018 em seu art. 24, XII, a PROPONENTE
deve comprovar a compatibilidade dos valores dos salários a serem pagos a seus dirigentes e
trabalhadores com os valores de mercado  na região onde será executada a atividade ou
serviço a ser absorvido por contrato de gestão.

[...]

Considerar-se-á comprovada a compatibilidade de cada valor de remuneração caso este
esteja entre o valor mínimo e o valor máximo verificado na pesquisa de salário e/ou nas
informações adicionais pertinentes à composição de cada valor proposto. A comissão
julgadora deverá verificar a compatibilidade da remuneração atribuída a cada cargo previsto na
“Tabela 1 – Pesquisa de salários” da Estimativa de Custos".

Em face do exposto, depreende-se que a proposta apresentada cumpriu integralmente dois dos
três critérios classificatórios, isto é, os de "Gestão Eficiente de Recursos" e "Estimativa de
Custos preenchida corretamente", contudo em relação ao critério de "Adequação das
Pesquisas de Salário", do total de 45 cargos pesquisados 2 apresentaram valor em
desconformidade com os valores de mercado. Em uma avaliação sistêmica da planilha
apresentada, observa-se que os valores em desconformidade são informados em uma
sequência de linhas com idêntico conteúdo, como é possível verificar pelo trecho da tabela
destacado a seguir:

 

3 Enfermeiro CME 30 4.000,00 2.500,00 3.750,00 5.000,00

4 Enfermeiro horizontal CTI 30 4.000,00 2.500,00 3.304,00 4.108,00

5 Enfermeiro horizontal Unidade de
Internacao 30 4.000,00 2.500,00 3.304,00 4.108,00

6 Enfermeiro infectologista 30 4.000,00 2.500,00 3.592,50 4.685,00

7 Enfermeiro plantonista CTI 30 4.000,00 2.500,00 3.071,50 3.643,00

8 Enfermeiro plantonista Unidade de
Internacao 30 4.000,00 2.500,00 3.071,50 3.643,00

 

O fato de a proponente ter cumprido os requisitos editalícios nos itens 1.1 e 2.1 aliado à
correção de todos os outros 43 salários informados na tabela em comento fazem presumir a
possibilidade de ter havido erro material quando do prenchimento da proposta, presunção esta
que se sustenta pela sequência de valores iguais (4.000,00) inscritos nas linhas de 3 a 8, que
inclusive fazem referência à especialidade de Enfermagem.

 

Tal aspecto faz surgir dúvida razoável sobre a existência de erro material que se não confirmado
ou afastado poderá ensejar julgamento equivocado por parte desta Comissão que culminaria
com a desclassificação da única proposta apresentada sem a observância dos princípios da
razoabilidade, proporcionalidade e eficiência que são caros para a Administração Pública. O
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mesmo entendimento é sustentado, inclusive, na Nota Jurídica nº 5.534 (16462407)/AGE em
face de consulta aviada àquele órgão por esta Comissão no seguinte sentido:

 

[...]

Ora, a desclassificação imediata da consulente sem que a ela seja dada
a oportunidade de corrigir o equívoco cometido no tocante ao salário
máximo admitido pelo edital para as funções de Enfermeiro Plantonista
CTI (linha 7 da planilha) e Enfermeiro Plantonista Unidade de Internac�a�o
(linha 8 da planilha) pode representar dano maior para a Administração,
notadamente no contexto da operacionalização de um Hospital que pode
ser ativado a qualquer tempo.

 

Além do aspecto temporal, a desclassificação cogitada certamente
conduziria a Administração para uma contratação direta que também
ficaria jungida à questão dos preços mínimos e máximos previsto no
edital. Em outras palavras, a Consulente teria que percorrer longa jornada
para chegar ao mesmo lugar em que se encontra agora: obtenção de uma
proposta que pode vir a ter que sofrer algum ajuste para guardar
coerência com os critérios previsto no Edital nº 01/2020. Esse aspecto
prático não pode ser desconsiderado pelo gestor, por imposição do
próprio art. 20 da Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro.

[...]

Logo, tendo-se em conta a previsão do art. 23 do Decreto n° 47.553, de
2018 e o fato de não haver outros licitantes, mas apenas aquela que
apresentou a proposta contendo erro no preenchimento, concluímos ser
juridicamente viável a convocação dessa entidade para, querendo, ajustar
a proposta aos termos do Edital de Seleção Pública de OSs nº 01/2020.

Reforça essa conclusão o entendimento adotado pelo Tribunal de Contas
da União para determinado contrato administrativo que, indiscutivelmente,
serve como norte interpretativo para o presente caso. Veja:

 

“A existência de erros materiais ou de omissões nas
planilhas de custos e preços das licitantes não enseja a
desclassificação antecipada das respectivas propostas,
devendo a Administração contratante realizar
diligências junto às licitantes para a devida correção
das falhas, desde que não seja alterado o valor global
proposto. Cabe à licitante considerar exequível a
proposta apresentada. (...) a Administração poderia ter
lhe oportunizado chance de retificar a planilha de
custos, com a inclusão das cláusulas faltantes, desde
que não houvesse majoração do preço proposto.”
(Acórdão TCU n° 2546/2015 – Plenário)
 

À vista dessas considerações, entendemos que é juridicamente possível e
recomendável (TCU - Acórdão 2239, de 2018, Plenário) que, antes de
promover a desclassificação da proponente pelo não atendimento do item
1.2 descrito na consulta, a autoridade Consulente promova diligência
intimando a interessada para retificar a proposta, ajustando-a aos limites
(mínimo de R$2.500,00 e máximo de R$3.643,00) para os cargos de
Enfermeiro Plantonista CTI (linha 7 da planilha) e Enfermeiro Plantonista
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Unidade de Internac�a�o (linha 8 da planilha) previstos no edital do
presente certame

 

Isto posto e considerando que nos termos do item 11.5 do Edital nº 01/2020 - PMMGH, "é
facultado à Comissão Julgadora, ou ao Comandante Geral da PMMG, em qualquer fase deste
processo de seleção pública, promover diligências, a fim de esclarecer ou complementar a
instrução do mesmo'", esta Comissão Julgadora resolve:

 

1. Converter o julgamento em solicitação de diligência junto à proponente, notificando-a para
que manifeste-se, no prazo de 2 (dois) dias úteis sobre a existência de erro material quanto
aos valores informados nas linhas 7 e 8 da “Tabela 1 – Pesquisa de salários” da Estimativa de
Custos e o valor demonstrado como praticado no mercado na região onde será executada a
atividade ou serviço a ser absorvido pelo contrato de gestão".

1.1. A manifestação deverá ocorrer por peticionamento eletrônico no Sistema Eletrônico de
Informação (SEI) no tipo de processo "Seleção pública de entidade sem fins lucrativos – Edital
PMMG n°. 01/2020” ou pelo e-mail caa_hc@pmmg.mg.gov.br.

 

2. Deixar de apreciar os critérios 2.1 a 2.8 do Anexo II do Edital nº 01/2020 até a manifestação
da proponente, nos termos do item 1 anterior, dado o caráter classificatório do Critério 1.2. do
Anexo II do Edital nº 01/2020.

 

Belo Horizonte, data das assinaturas eletrônicas.

Documento assinado eletronicamente por Raul Célio Nogueira, Tenente Coronel, em
07/07/2020, às 14:51, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º,
do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Neyton Rodrigues, Tenente Coronel PM,
em 07/07/2020, às 14:56, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º,
§ 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Gerson Aguiar Braga, Major PM, em
07/07/2020, às 15:05, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º,
do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Cláudia Godinho Pereira Kuchenbecker,
Major PM, em 07/07/2020, às 15:20, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
16436254 e o código CRC 061BAE93.

Referência: Processo nº 1250.01.0003733/2020-39 SEI nº 16436254
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