
GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

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

1. INTRODUÇÃO
 

Aos nove dias do mês de julho de 2020, às 14 horas, reuniu-se a Comissão Julgadora
designada para avaliação e seleção de propostas para contratação de Organização Social de
Saúde (OSS) para a gestão do Hospital de Campanha de Minas Gerais, sob a égide do Edital
nº 01/2020 - PMMG. A presente reunião tem por finalidade dar seguimento ao julgamento
iniciado no último dia 03/07/2020, conforme Ata de Reunião 1 (16436254), que em suma, foi
lavrada nos termos expostos a seguir em breve relatório.

 

O edital do certame foi publicado no dia 18/06/2020 concedendo prazo de dez dias úteis para
publicidade e apresentação de propostas pelas entidades interessadas. Ocorre que findado o
prazo de apresentação de propostas em 02/07/2020, apenas a entidade Instituto Brasileiro de
Políticas Públicas (IBRAPP) realizou o peticionamento eletrônico neste sentido, dando-se início
já no dia 03/07/2020 a fase de julgamento por esta Comissão presidida.

 

O edital estabelece dois conjuntos de critérios de avaliação das propostas. O primeiro tem
caráter classificatório, isto é, classifica ou desclassifica a proposta. O segundo conjunto de
critérios é avaliatório, atribuindo pontuação específica para cada item considerado. A análise
da proposta apresentada no processo SEI 1250.01.0004572/2020-84 foi iniciada  pelos
critérios denominados classificatórios, nos termos do instrumento convocatório.

Quando da análise da documentação apensada à petição eletrônica sob o crivo dos critérios
classificatórios, constatou-se o seguinte:

1. Critério 1.1 - Estimativa de Custos preenchida corretamente: classificada.

2. Critério 2.1 - Gestão Eficiente de Recursos: classificada.

 

Todavia, no tocante ao critério "Critério 1.2 - Adequação da(s) Pesquisa(s) de Salário", 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).

 

Conforme definido no edital do certame, 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 cumpria 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 na tabela constante do
processo SEI 1250.01.0004572/2020-84.

 

Tal aspecto fez 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.
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Em face de todo o exposto, foi apresentada consulta à Advocacia Geral acerca da
possibilidade de reabertura do prazo inicialmente estabelecido no Edital de Seleção Pública nº
01/2020 para possível retificação de proposta apresentada por entidade que pretende ser
selecionada como Organização Social para operar, como gestora, as unidades do Hospital de
Campanha, no Expominas e em Betim.

 

Em resposta à consulta realizada, a AGE apresentou a Nota Jurídica nº 5.534 (16462407),
manifestando em síntese 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,
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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 Unidade de Internac�a�o
(linha 8 da planilha) previstos no edital do presente
certame

 

Considerando a manifestação da AGE e o contido no item 11.5 que dispõe que "é facultado à
Comissão Julgadora, ou ao Comandante Geral da PMMG, em qualquer fase do processo de
seleção pública, promover diligências, a fim de esclarecer ou complementar a instrução do
mesmo" a Comissão resolveu então baixar para diligência o processo, dando prazo de dois
dias úteis, a partir do dia 07/07/2020, data de publicação da Ata 1, para que a proponente
pudesse se manifestar.

 

Em resposta à diligência a proponente manifestou-se em 08/07/2020 por meio da petição
eletrônica SEI 1250.01.0004773/2020-89 e por e-mail enviado ao endereço
caahc2020@gmail.com (E-mail Resposta OS Diligência (16773327), nos termos seguintes:

 

"Boa tarde prezados,

Após análise do parecer que consta em ata,
informamos que houve um equívoco no
preenchimento dos salários referentes aos
profissionais de enfermagem e os mesmos foram
corrigidos, adequando para o valor de R$ 3.600,00
reais. Valores que foram atribuídos a todos os
enfermeiros.

Todos os salários foram reajustados e
padronizados de acordo com a planilha da média
de mercado anexada no peticionamento
intercorrente, cujo protocolo Recibo Eletrônico de
Protocolo é o 16634914 e relacionado ao
processo 1250.01.0004572/2020-84."

 

Além do e-mail, foi juntada ao processo nova planilha contendo Tabela de Composição de
Custos, em que foi constatado que não só os salários que estavam em desconformidade foram
corrigidos, como também todos os demais cargos de Enfermagem, como é possível observar
no trecho da tabela destacado a seguir. Os valores da coluna 4 são os que foram apresentados
na proposta anterior. Os valores da coluna 7 são os apresentados após a diligência.

 

Como é possível constatar, além dos salários que estavam em desconformidade, quais sejam,
os das linhas 7 e 8, que tiveram seus valores enquadrados entre os mínimos e máximos
informados anteriormente, todos os salários da Enfermagem com alguma especialização foram
reduzidos, mantendo-se um padrão remuneratório que inclusive seria mais econômico para a
Administração em uma possível contratação posterior a este processo de julgamento.

 

Destarte, considerando que esta Comissão deixou de apresentar sua deliberação em relação
ao Critério 1.2 - Adequação da(s) Pesquisa(s) de Salário em virtude da razoável dúvida que até
então existia, mas que após a apresentação dos novos documentos foram afastadas, resolve
declarar que em relação a este critério a proposta passa a ser CLASSIFICADA.

 

Vencidas as questões preliminares, a Comissão passa a analisar os critérios avaliatórios, ou
como mencionado anteriormente, aqueles que atribuem pontos à proposta apresentada pela
entidade interessada, conforme a seguir.

 

2. ANÁLISE DE CRITÉRIOS AVALIATÓRIOS
 

Critério 2.2 - Certicação como Entidade Benecente de Assistência Social em Saúde
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A entidade não apresentou documentação que comprove possuir Certicação como Entidade
Benecente de Assistência Social na Área de Saúde (CEBAS), do Ministério da Saúde.
Portanto, foi atribuída nota 0 (zero) neste critério.

 

Critério 2.3 - Comprovação de obtenção de acreditação e certicação de qualidade
A proponente não apresentou comprovações de certicação por entidades especializadas,
conforme previsto em Edital, razão pela qual não obteve qualquer pontuação neste critério.

 

Critério 2.4 - Comprovação de experiência em gestão de unidade com atividade
hospitalar e nível de atenção de média e/ou alta complexidade com até 154 leitos
 

No formulário do Sistema Eletrônico de Informações – SEI denominado “Formulário de envio de
proposta” enviado pela PROPONENTE foram apresentados 8 (oito) instrumentos jurídicos para
pontuação nesse critério, conforme tabela abaixo:

Nº Instrumento
jurídico

Número do
Cadastro

Nacional de
Estabelecimento
de Saúde (CNES)

Comprovação de
execução de
regularidade

Tempo de
experiência

comprovado

Experiência
com leitos

de UTI

Nota
atribuída

 

1

Contrato nº
097/PGE

2015
6599877 Sim 4 anos

Não

informado
6

2 Contrato
027/2017 2098539 Sim 3 anos Não 6

 

Foram desconsiderados para ns de avaliação desse critério os seguintes documentos:

Nº Instrumento jurídico Regra do edital não atendida

1
Contrato de Prestação de Serviço com o

Governo de Rondônia 063/2011 (16327684)
2.4 do Edital, pois não está nos últimos 5 anos; não
possui duração mínima de 2 anos.

2
Contrato de Prestação de Serviço com o

Governo de Rondônia 168/2012 (16327684)
2.4 do Edital, pois não está nos últimos 5 anos; não
possui duração mínima de 2 anos.

3
Contrato de Prestação de Serviço com o

Governo de Rondônia 039/2013 (16327684)
2.4 do Edital, pois não está nos últimos 5 anos; não
possui duração mínima de 2 anos.

4 Contrato de Prestação de Serviço com o Governo
de Rondônia 04/2014 (16327684)

2.4 do Edital, pois não está nos últimos 5 anos; não
possui duração mínima de 2 anos.

5 Acordo de Cooperação 01/2019 2.4 do Edital. Escopo do contrato não abrange
assistência à saúde de pacientes.

6 Contrato 063/2010 Governo do Estado do Acre 2.4 do Edital. Escopo do contrato não abrange
assistência à saúde de pacientes.

 

Critério 2.5 - Comprovação de experiência em gestão de unidade com atividade
hospitalar e nível de atenção de média e/ou alta complexidade com mais de 154 leitos
 

No formulário do Sistema Eletrônico de Informações – SEI denominado “Formulário de envio de
proposta” enviado pela PROPONENTE foram apresentados 4 (quatro) instrumentos jurídicos
para pontuação nesse critério, conforme tabela abaixo. Todos os instrumentos apresentados
foram considerados em desacordo com o requisito avaliado.

 

Nº Instrumento jurídico Regra do edital não atendida

 

1

Contrato de Prestação de Serviço com o

Governo de Rondônia 063/2011 (16327684)
2.4 do Edital, pois não está nos últimos 5 anos; não
possui duração mínima de 2 anos.

 Contrato de Prestação de Serviço com o
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2

Contrato de Prestação de Serviço com o

Governo de Rondônia 168/2012 (16327684)
2.4 do Edital, pois não está nos últimos 5 anos; não
possui duração mínima de 2 anos.

 

3

Contrato de Prestação de Serviço com o

Governo de Rondônia 039/2013 (16327684)
2.4 do Edital, pois não está nos últimos 5 anos; não
possui duração mínima de 2 anos.

4 Contrato de Prestação de Serviço com o Governo
de Rondônia 04/2014 (16327684)

2.4 do Edital, pois não está nos últimos 5 anos; não
possui duração mínima de 2 anos.

 

Critério 2.6 - Experiência na execução de recursos em montante compatível com o limite
orçamentário do contrato de gestão, em parceria com o Poder Público
 

No formulário do Sistema Eletrônico de Informações – SEI denominado “Formulário de envio de
proposta” enviado pela PROPONENTE não foi apresentada comprovação em relação a este
quesito de avaliação.

 

Critério 2.7 - Comprovação de experiência anterior com contrato de gestão na área da
saúde celebrado com o Poder Público
 

No formulário do Sistema Eletrônico de Informações – SEI denominado “Formulário de envio de
proposta” enviado pela PROPONENTE foram apresentados 6 (seis) instrumentos jurídicos para
pontuação nesse critério, conforme tabela abaixo:

 

Nº Instrumento jurídico
Comprovação de

execução e
regularidade

Tempo de
execução

comprovado

Nota
atribuída

 

1
Contrato de Prestação de Serviço com o

Governo de Rondônia 063/2011 (16327684) Sim 180 dias 2

2 Contrato de Prestação de Serviço com o
Governo de Rondônia 168/2012  (16327684) Sim 180 dias 2

3 Contrato de Prestação de Serviço com o
Governo de Rondônia 039/2013 (16327684) Sim 180 dias 2

4 Contrato de Prestação de Serviço com o
Governo de Rondônia 04/2014 (16327684) Sim 2 anos 2

5 Contrato de Prestação de Serviço com o
Governo de Rondônia (16327685) Sim 2 (dois) anos e 11

(onze) meses 2

 

Foram desconsiderados para ns de avaliação desse critério os seguintes documentos:

 

Nº Instrumento Jurídico Regra do Edital não atendida

 

6
Contrato Administrativo com a Prefeitura de
Frutal/MG (16327686)

Item 3.2.1.5.1 (Deixou de apresentar comprovante da
aprovação da prestação de contas)

 

Critério 2.8 - Comprovação de experiência em gestão de serviços de saúde
 

No formulário do Sistema Eletrônico de Informações – SEI denominado “Formulário de envio de
proposta” enviado pela PROPONENTE foram apresentados 8 (oito) documentos para
pontuação nesse critério, conforme tabela abaixo:

 

Nº Instrumento jurídico Comprovação de execução
e regularidade

Nota
atribuída

 

1
Contrato de Prestação de Serviço com o Governo de

Rondônia 063/2011 (16327684)
 

Sim

 

2
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2
Contrato de Prestação de Serviço com o Governo de

Rondônia 168/2012 (16327684)
 

Sim

 

2

 

3
Contrato de Prestação de Serviço com o Governo de

Rondônia 039/2013 (16327684)
 

Sim

 

2

 

4
Contrato de Prestação de Serviço com o Governo de

Rondônia 04/2014 (16327684)
 

Sim

 

2

 

5
Contrato de Prestação de Serviço com o Governo de

Rondônia (16327685)
 

Sim

 

2

 

Foram desconsiderados para ns de avaliação desse critério os seguintes documentos:

 

Nº Instrumento jurídico Regra do edital não atendida

 

6
Acordo de Cooperação Técnica com a
Prefeitura de São Luiz/MA (16327687)

Item 2.8 do anexo II do Edital (Oferecer serviços de
saúde diretamente ao paciente)

 

7
Contrato com o Governo do Acre (16327688) Item 2.8 do anexo II do Edital (Oferecer serviços de

saúde diretamente ao paciente)

 

8
Contrato Administrativo com a Prefeitura de

Frutal/MG (16327686)
Item 3.2.1.5.1 (Deixou de apresentar comprovante da

aprovação da prestação de contas)

 

 

3. CLASSIFICAÇÃO FINAL
 

Com base na análise realizada, o quadro a seguir apresenta um resumo da nota nal de cada
proposta:

 

3.1. Análise quanto à conformidade da proposta técnica:

Nº Item

 

Peso
Nº Critério Pontuação

Máxima

Proposta nº.
1250.01.0004572/2020-
84

 

(%)
Nota
atribuída

Nota
ponderada

 

 

1

Proposta
Técnica

 

-

 

1.1

Estimativa de Custos

preenchida corretamente

 

Classicatório

 

Classicada

 

-

 

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

 

Classicatório

 

Classicada

 

3.2. Análise quanto à experiência da proponente:

Nº Item

Peso

Nº Critério Pontuação
Máxima

Proposta nº.
1250.01.0004572/2020-

84

 

(%)
Nota
atribuída

Nota
ponderada

 

 

-
2.1 Gestão eciente de recursos Classicatório Classicada

Certicação como Entidade
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2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Experiência
da

proponente

17 2.2 Benecente de Assistência
Social em Saúde

20 0 0

16 2.3
Comprovação de obtenção de
acreditação e certicação de
qualidade

18 0 0

13 2.4

Comprovação de experiência
em gestão de unidade com
atividade hospitalar e nível de
atenção de média e/ou alta
complexidade com até 154
leitos

14 12 11,14

17 2.5

Comprovação de experiência
em gestão de unidade com
atividade hospitalar e nível de
atenção de média e/ou alta
complexidade com mais de 154
leitos

18 0 0

11 2.6

Experiência na execução de
recursos em montante
compatível com o limite
orçamentário do contrato de
gestão, em parceria com o
Poder Público

8 0 0

13 2.7

Comprovação de experiência
anterior com contrato de gestão
na área da saúde celebrado
com o Poder Público

12 10 10,83

13 2.8
Comprovação de experiência
em gestão de serviços de
saúde

10 10 13,00

Cálculo da Nota Final: ∑ (pontuação obtida em cada critério x peso do
respectivo critério) / ∑ pesos dos critérios. 34,98

 

Para ns de cumprimento ao previsto no art. 20, § 5º do Decreto Estadual nº 47.553/20, a
presente Comissão Julgadora, após a análise de todos os documentos que compõem a única
proposta apresentada (1250.01.0004572/2020-84), à luz da legislação de regência e dos
critérios denidos no edital que regula o processo de seleção pública em questão, proclama o
seguinte resultado:

 

1. A proposta apresentada pelo Instituto Brasileiro de Políticas Públicas - IBRAPP,
inscrita no CNPJ sob o número 09.611.589/0001-39 obteve o total de 34,98 (trinta e
quatro vírgula noventa e oito) pontos nos critérios denidos nos itens 2.2, 2.3, 2.5, 2.6, 2.7
e 2.8.

2. A proposta foi considerada classicada em relação aos critérios 1.1, 1.2 e 2.1.

 

Em face do exposto, a Comissão Julgadora declara a proposta apresentada pelo Instituto
Brasileiro de Políticas Públicas - IBRAPP, inscrita no CNPJ sob o número
09.611.589/0001-39 CLASSIFICADA no presente certame.
 

Belo Horizonte, data de assinatura eletrônica. Signatários conforme assinaturas eletrônicas.

Documento assinado eletronicamente por Neyton Rodrigues, Tenente Coronel PM,
em 09/07/2020, às 19:56, 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 Cláudia Godinho Pereira Kuchenbecker,
Major PM, em 09/07/2020, às 19:58, 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 Raul Célio Nogueira, Tenente Coronel, em
09/07/2020, às 19:58, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º,
do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.
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https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=DEC&num=47222&comp=&ano=2017
https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=DEC&num=47222&comp=&ano=2017
https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=DEC&num=47222&comp=&ano=2017


Documento assinado eletronicamente por Gerson Aguiar Braga, Major PM, em
09/07/2020, às 20:08, 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
16767566 e o código CRC 3114E708.

Referência: Processo nº 1250.01.0003733/2020-39 SEI nº 16767566
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