Coordenadoria de Auditoria Geral
Rua Líbero Badaró, 293 – 23º andar – São Paulo – SP – CEP 01009-000

RELATÓRIO DE AUDITORIA
Ordem de Serviço:

N° 107/2017/CGM-AUDI

Unidade Auditada:

Secretaria Municipal de Saúde - SMS

Período de Realização:

29/11/2017 a 22/08/2018

SUMÁRIO EXECUTIVO
Sr. Coordenador,
Este relatório apresenta o resultado da auditoria referente à Ordem de Serviço n.º 107/2017,
realizada na Secretaria Municipal de Saúde - SMS com o objetivo de verificar a conformidade
na contratação e execução dos exames de diagnóstico por imagem, dentro do escopo do
Contrato de Gestão firmado entre a Organização de Saúde Associação Paulista para o
Desenvolvimento da Medicina (SPDM) e a Secretaria Municipal de Saúde (SMS).
O detalhamento das ações executadas nesta auditoria está descrito no(s) anexo(s) deste
relatório, a saber:
Anexo I – Descritivo;
Anexo II – Escopo e Metodologia;
Do resultado do trabalho, destacam-se as seguintes constatações:
CONSTATAÇÃO 001 - Descumprimento de cláusula contratual pela SPX, com relação ao
fornecimento de equipamento para exame de raio-X digital, causando prejuízo de R$
14.161,94.
Durante a visita à sala de radiologia do Hospital Dia Rede Hora Certa Mooca, foi verificado
que a digitalizadora Agfa CR 15-X, utilizada pela SPX para realização dos exames, pertencia ao
Hospital, ou seja, não estaria sendo fornecida pela Contratada, em desacordo com o
estabelecido no Termo de Aditamento n° 006/2017 do Contrato n° 014/2015.
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CONSTATAÇÃO 002 - Descumprimento da Portaria ANVISA nº 453/1998 pela SPDM e
pela SPX, quanto à licença de funcionamento das salas de raio-X e designação dos
respectivos responsáveis técnicos.
Não foram identificadas as licenças de funcionamento das salas de raio-X e a designação do
responsável técnico (RT) em algumas das unidades de saúde sob a gestão da SPDM, em
desacordo com a Portaria ANVISA nº 453/98.
CONSTATAÇÃO 003 - Ausência de Certificado de Qualidade emitido pelo Colégio
Brasileiro de Radiologia - CBR para o exame de Mamografia.
Verificou-se que a unidade AE Sapopemba não possui o Certificado de Qualidade do CBR para
o exame de mamografia, conforme exigência do Edital do Pregão Eletrônico para Registro de
Preços nº 001/2015.
CONSTATAÇÃO 004 - Fragilidade no controle de insumos pertencentes à SPX
armazenados nos Almoxarifados das Unidades de saúde.
Durante inspeção junto aos almoxarifados das unidades visitadas (Hospital Dia Rede Hora
Certa Mooca e AMA Especialidades Vila das Mercês), foram identificados insumos
pertencentes à contratada SPX armazenados juntamente com os itens próprios das unidades. A
forma de identificação e armazenamento dos insumos da contratada no almoxarifado da
unidade possibilita que haja uso indevido dos materiais estocados, tanto por parte da contratada
quanto pela unidade de saúde.
CONSTATAÇÃO 005 - Fragilidade na segregação dos insumos da SPX e da SPDM na
prestação de serviços em sala compartilhada.
Foi constatado mediante visita junto às unidades visitadas que existem salas que são
compartilhadas pelas empresas SPX e UMCOR para a realização dos seus respectivos exames
contratados. O fornecimento de insumos foi contratado de forma diferente com as duas
empresas citadas. Enquanto o contrato com a SPX prevê o fornecimento de insumos pela
contratada, no contrato com a UMCOR, os insumos são fornecidos pela contratante.
Considerando que os insumos utilizados durante a execução dos exames são praticamente os
mesmos, é possível que não exista, de fato, a separação dos insumos da SPDM e da SPX.
Recomendamos o encaminhamento deste relatório à Corregedoria Geral do Município, ao
Tribunal de Contas do Município de São Paulo, à Câmara Municipal e ao Ministério Público do
Estado de São Paulo – MP/SP, visando à adoção das providências cabíveis para definição de
eventuais responsabilidades administrativas, disciplinares, penais, civis e políticoadministrativas, diante das irregularidades constatadas.

São Paulo, 5 de Dezembro de 2018.
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ANEXO I – DESCRITIVO

Unidades de Saúde Visitadas
As unidades visitadas pela equipe de auditoria foram o Hospital Dia da Rede Hora Certa
Mooca, o Hospital Dia da Rede Hora Certa Vila Prudente e a AMA Vila das Mercês.
Unidades de Saúde visitadas
Hospital Dia da Rede Hora Certa Mooca
Exames: Raio-X, USG Geral, USG Doppler,
Eletroencefalograma, Mapa, Holter, Teste
Ergométrico, Ecocardiograma, Biópsia de
Próstata e Tireóide, Eletroneuromiografia e
Colposcopia
Prestadora: SPX e UMCOR
Data da visita: 25/04/2018
AMA Vila das Mercês
Exames: Raio-X, USG Geral, USG Doppler,
Eletroencefalograma, Teste Ergométrico,
Holter, Mapa, Ecocardiograma
Prestadora: SPX e UMCOR
Data da visita: 11/06/2018

Hospital Dia da Rede Hora Certa Vila
Prudente
Exames: Raio-X, USG Geral, USG Doppler,
Teste Ergométrico, Holter, Mapa,
Nasofibrolaringoscopia com biópsia, Biópsia
de Próstata e Tireoide, Ecocardiograma,
Endoscopia Digestiva Ativa, Colonoscopia
Prestadora: SPX e UMCOR
Data da visita: 15/06/2018
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Execução dos Contratos Vigentes
CONSTATAÇÃO 001 - Descumprimento de cláusula contratual pela SPX, com relação ao
fornecimento de equipamento para exame de raio-X digital, causando prejuízo de R$
14.161,94.
Durante a visita à sala de radiologia do Hospital Dia Rede Hora Certa Mooca, foi verificado
que a digitalizadora Agfa CR 15-X, utilizada pela SPX para realização dos exames, pertencia ao
Hospital, ou seja, não estaria sendo fornecida pela Contratada, em desacordo com o
estabelecido no Termo de Aditamento n° 006/2017 do Contrato n° 014/2015.
Termo Aditivo n° 006/2017 do Contrato n° 014/2015:
“CLÁUSULA SEGUNDA - DA ALTERAÇÃO PARA RAIO-X DIGITAL
2.1 Ficam inclusos a partir da data de assinatura do presente Termo, o fornecimento de todos
os insumos necessários para a realização dos serviços contratados, conforme descritos abaixo:
2.1.1 Impressora;
2.1.2 Tonner;
2.1.3 Envelope;
2.1.4 Papel couche;
2.1.5 Digitalizadora;
2.1.6 E quaisquer outros para atender a demanda do serviço.”

Quadro 01: Digitalizadora

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE: A Secretaria Municipal de Saúde – SMS encaminhou a
resposta da OS SPDM, em 23 de Outubro de 2018, que assim se manifestou:
“O Edital do Pregão Eletrônico previu que a prestação de serviços de Raio-x na unidade
Hospital Dia Rede Hora Certa Mooca deveria ser de forma convencional.
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Ocorre que ao iniciar os serviços a empresa SPX notou que a unidade possuía Raio-X digital,
mas não tinha disponível a Digitalizadora que foi retirada pela antiga gestora por ser de sua
propriedade, sendo que tal equipamento era essencial para a prática do exame. Assim a
empresa contratada disponibilizou gratuitamente o equipamento em comodato no início da
prestação dos serviços que se deu em 11 de novembro de 2015.
Em junho de 2016, com a disponibilização de verba, foi adquirida pela OS SPDM uma
digitalizadora para atendimento as demandas da unidade, que foi instalada em 23 de junho
de 2016, sendo então retirado o equipamento da SPX, em 25 de outubro de 2016.
Entretanto, com o advento do aditivo 006/2017, que entrou em vigor em 01 de setembro de
2017 constou no contrato, por um lapso, que a empresa SPX também forneceria o
equipamento Digitalizadora.
Este erro foi sanado por meio do aditivo 009/2018 fazendo constar a exclusão do mencionado
fornecimento de Digitalizadora pela Contratada, retroagindo assim todos os seus efeitos a
setembro de 2017, resultando assim em um crédito a favor do contrato de gestão de R$
14.161,94 (Quatorze mil, cento e sessenta e um reais e noventa e quatro centavos) que serão
objeto de devolução ou abatimento.”
A SPDM encaminhou junto à sua manifestação o Termo Aditivo nº 009/2018 ao Contrato
N014/2015 e o Ofício 224/2018 da SPX, que contém estimativa de gastos com insumos no
Raio-X digital.
PLANO DE PROVIDÊNCIAS
Não informado.
PRAZO DE IMPLEMENTAÇÃO
Não informado.
ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA
A SPDM informou que adquiriu uma digitalizadora própria em junho de 2016, para substituição
do equipamento utilizado anteriormente, de propriedade da SPX, disponibilizado gratuitamente
mediante comodato. Informou também que o Termo Aditivo nº 006/2017, de Setembro de
2017, apresentou erro ao incluir o fornecimento da digitalizadora, e que tal erro foi sanado por
meio do Termo Aditivo nº 009/2018, de Setembro de 2018. Por fim, estimou a quantia de R$
14.161,94, referente aos gastos com o fornecimento da digitalizadora no período de Setembro
de 2017 a Agosto de 2018, que será objeto de devolução ou abatimento.
A equipe de auditoria entende que se trata de um caso de erro e que o Termo Aditivo nº
009/2018 consistiu em medida adequada para saná-lo. Entretanto, observa-se que o aditivo não
promoveu a adequação (para menor) do preço vigente decorrente da exclusão do fornecimento
da Digitalizadora pela contratada.

RECOMENDAÇÃO 001
Recomenda-se à SMS que avalie a proposta da SPDM e decida entre as opções de devolução ou
abatimento da quantia de R$ 14.161,94 em favor do Contrato de Gestão, referente ao erro
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contratual quanto ao fornecimento da Digitalizadora no período de Setembro de 2017 a Agosto
de 2018.
RECOMENDAÇÃO 002
Recomenda-se à SMS que solicite à SPDM a reavaliação do preço praticado no Contrato nº
014/2015, tendo em vista a exclusão do fornecimento da Digitalizadora pelo Termo Aditivo nº
009/2018.
CONSTATAÇÃO 002 - Descumprimento da Portaria ANVISA nº 453/1998 pela SPDM e
pela SPX, quanto à licença de funcionamento das salas de raio-X e designação dos
respectivos responsáveis técnicos.
Não foram identificadas as licenças de funcionamento das salas de raio-X e a designação do
responsável técnico (RT) em algumas das unidades de saúde sob a gestão da SPDM, em
desacordo com a Portaria ANVISA nº 453/98:
“3.4 Nenhum serviço de radiodiagnóstico pode funcionar sem estar devidamente licenciado
pela autoridade sanitária local.”
“3.20 Para cada setor de radiologia diagnóstica ou intervencionista desenvolvida no
estabelecimento, o titular deve designar um médico, ou um odontólogo, em se tratando de
radiologia odontológica, para responder pelos procedimentos radiológicos no âmbito do
serviço, denominado responsável técnico (RT).”
De acordo com o Anexo II - PROJETO BÁSICO - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS do
Registro de Preços n° 001/2015, a responsabilidade em providenciar a referida licença com
indicação do responsável técnico é da Contratada:
“1. LOTE 1 - RADIOGRAFIA CONVENCIONAL - UNIDADES 12 HORAS:
[...]
1.4.1 É de responsabilidade da CONTRATADA:
[...]
g. Providenciar licença de funcionamento da sala de Raio-x de cada Unidade de Saúde, com a
indicação do responsável técnico. Para isso, a unidade de saúde deverá disponibilizar
documentação própria.”
A equipe de auditoria solicitou à SPDM, em 02/05/2018, cópias das licenças de funcionamento
das salas de raio-X de todas as unidades de saúde sob sua gestão. A SPDM, por meio do ofício
n° 114/2018, encaminhou somente as licenças de funcionamento das unidades AE Sapopemba e
Hospital Dia Rede Hora Certa Mooca. Para as demais unidades, ela informou não possuir as
referidas licenças e que estava providenciando a obtenção das mesmas.
Tabela 01: Unidades de Saúde x Licença
Unidade
Hospital Dia RHC Mooca

Contrato

Licença

Responsável Técnico (RT)

001/2015

355030801-861-000506-1-0

S.F.C. Jr.
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(raio-X digital)
AE Sapopemba

021/2015

355030801-863-041125-1-2

J.B.G.

Hospital Dia RHC Vila Prudente
(raio-X digital)

053/2015

SPDM respondeu não possuir a
licença. Durante a visita à
unidade foi apresentado
protocolo 6018.2018/0025084-8
para obtenção da licença, com
data do dia anterior ao da visita
(data do documento:
13/06/2018).

A.C.Z
(conforme informado pela
SPX)

AMA Perus

008/2015

AMA-e Vila das Merces

001/2015

SPDM respondeu não possuir a
licença.

Não foi evidenciada
designação formal do RT

AMA City Jaragua

008/2015

AMA Elísio Teixeira

008/2015

AMA Vila Pereira Barreto

008/2015

AMA Parque Maria Domitila

008/2015

AMA Jd Ipanema

008/2015

AMA Anhanguera

008/2015

AMA Parque Anhanguera

009/2015

AMA Americanópolis

001/2015

AMA Dr Geraldo da Silva Ferreira

001/2015

AMA Santa Cruz

001/2015

AMA Vila Clara

001/2015

AMA Parque Bristol

001/2015

AMA Agua Rasa

014/2015

AMA Pari

014/2015

AMA-e Guairaca

053/2017

AMA Vila Antonieta

021/2015

AMA Vila Guarani

021/2015

AMA Vila Carrão

021/2015

AMA Humberto G Bodra

021/2015

AMA Jd Grimaldi

021/2015
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AMA Vila Oratório

015/2015

AMA Sacomã

002/2015

AMA Califórnia

026/2015

Do exposto acima, verifica-se que, excetuando-se duas unidades, as demais não cumprem os
itens 3.4 e 3.20 da Portaria ANVISA n° 453/1998.
MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE: A Secretaria Municipal de Saúde – SMS encaminhou a
resposta da OS SPDM, em 23 de Outubro de 2018, que assim se manifestou:
“Cumpre-nos aqui esclarecer que as Unidades de Saúde mencionadas pela d. Controladoria
Geral do Município em seu relatório ora debatido, foram incorporadas aos Contratos de
Gestão sob responsabilidade da SPDM/PAIS em momentos diferentes, algumas já existentes
com estrutura física já definida e outras implantadas pela SPDM/PAIS, nem sempre com
Cadastro Municipal de Vigilância em Saúde (CMVS) e licença de funcionamento das salas de
raio-x existente/vigente, o que, no campo prático, não impactaram no atendimento prestado à
população.
Para que a licença de funcionamento das salas de Raio X seja obtida, se faz necessário
primeiramente que a Unidade de Saúde realize o Cadastro Municipal de Vigilância em Saúde
(CMVS). As unidades de saúde de São Paulo seguem a portaria 2215/2016 SMS publicada em
diário Oficial da Cidade de São Paulo em 14/12/2016 e retificada em 24/12/2016, que deve ser
utilizada para o Cadastro Municipal de Vigilância em Saúde (CMVS) onde todo
estabelecimento (UBS/Ambulatórios de especialidades médicas ou reabilitação ou
odontológica/RHC) necessita solicitar junto a Vigilância Sanitária, na figura do responsável
legal (Gerente da Unidade), através do preenchimento de seus anexos, para que possam obter
o CMVS e os subanexos para obter a licença de funcionamento dos equipamentos de RX.
Para obtenção do CMVS é necessário o cumprimento de normas técnicas e pré-requisitos, e em
alguns casos adequações de área física visando acessibilidade, adequações essas que
dependem de recursos específicos previstos em Plano de Trabalho, ou por dotação financeira
específica. Desta forma, nem sempre será possível que a Unidade de Saúde obtenha o CMVS,
uma vez que funcionam em imóveis nem sempre projetados para o fim ao qual se destinam
atualmente.
Somente se a unidade tiver o CMVS é que, juntamente com a indicação de responsabilidade
técnica em radiologia por parte do prestador de serviço (SPX), será possível obter a licença de
funcionamento da sala de Raio X.
Mesmo diante das dificuldades e limitações supramencionadas, as unidades foram orientadas a
iniciar os procedimentos necessários para obtenção da licença de funcionamento da sala de
raio x, sendo a obtenção do CMVS o primeiro passo a ser dado e que dependerá da atuação
conjunta com a Secretaria Municipal de Saúde.”
A SPDM encaminhou junto à sua manifestação o Ofício 223/2018 da SPX, datado de 25 de
setembro de 2018, no qual assim se manifestou:
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“A SPX é contratada desde agosto/2015 para atender os lotes 1, 2, 3 e 5 do Pregão Eletrônico
001/2015 – Processo 001/2015, cujo objeto é a realização de exames de raio-x.
Constam no Termo de Referência, Anexo I desse respectivo Edital, as cláusulas e alíneas:
Lote

Cláusula e alínea

Texto

1

1.4.1, alínea g

2

2.6.1, alínea g

3

3.4, alínea g

5

5.6, alínea f

“Providenciar licença de funcionamento da sala de Raio-x de
cada Unidade de Saúde, com a indicação do responsável
técnico. Para isso, a unidade de saúde deverá disponibilizar
documentação própria.

A cláusula em referência prevê que a contratada deve realizar a indicação do responsável
técnico do raio-x, ação essa que é tomada sempre que há solicitação por parte da contratante.
O processo de solicitação da licença junto à COVISA (Portaria 2215/2016 - SMS.G) se dá pelo
responsável legal e técnico da unidade, não podendo a SPX agir de forma autônoma. De
maneira que não há descumprimento contratual por parte da SPX, já que a mesma vem
atendendo a todos os requerimentos até o momento.
Dessa forma, reiteramos nosso Ofício de 14/05/2018, e permanecemos a disposição dos
responsáveis legais das unidades, das gerentes e da Coordenação Técnica para colaborarmos
no que for possível para celeridade e efetividade desse processo, subsidiando as unidades com
cópia dos documentos de cada profissional, bem como seus respectivos contratos, como já vem
ocorrendo em algumas unidades, conforme lista abaixo:
Quanto ao prazo de emissão, poderá ser consultado junto à COVISA no momento em que o
processo for protocolado.”
A SPX encaminhou também quadro de responsáveis técnicos indicados para cada unidade.
PLANO DE PROVIDÊNCIAS
Não informado.
PRAZO DE IMPLEMENTAÇÃO
Não informado.
ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA
A SPDM confirmou que as unidades apontadas não possuem a referida licença e apresentou
justificativa, informando que suas unidades foram incorporadas ao Contrato de Gestão em
momentos diferentes, sendo que algumas já existiam e outras foram implantadas pela própria
SPDM. Também esclareceu que, para a obtenção das licenças de funcionamento das salas de
raio-X, é necessário realizar previamente o devido cadastro das unidades de saúde no CMVS.
Este, por sua vez, exige o cumprimento de normas técnicas, como a adequação das instalações
físicas visando acessibilidade.
A SPDM citou as dificuldades para realizar as reformas necessárias em suas unidades, que
depende de recursos específicos previstos em Plano de Trabalho ou por dotação financeira
específica. Por fim, informou que orientou suas unidades a iniciar os procedimentos necessários
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para a obtenção das licenças de funcionamento das salas de Raio-X, mas reforçou que
dependerá da atuação conjunta com a Secretaria Municipal de Saúde.
A SPX, por sua vez, informou que não pode agir de forma autônoma e que depende de
solicitação da SPDM para indicar os responsáveis técnicos das unidades.
A equipe de auditoria compreende as dificuldades apontadas pela SPDM, mas reforça a
necessidade de se levar adiante os esforços para a obtenção do cadastro no CMVS e da licença
de funcionamento das salas de raio-X, com indicação do responsável técnico pela SPX.
Entende-se que é responsabilidade da SPDM, sob a supervisão da SMS no escopo do Contrato
de Gestão, buscar inicialmente o cadastro no CMVS.
RECOMENDAÇÃO 003
Recomenda-se à SMS que solicite à SPDM o cronograma de obtenção das licenças de
funcionamento das salas de raio-X de todas as unidades aplicáveis e realize o seu
acompanhamento periódico junto à SPDM.

CONSTATAÇÃO 003 - Ausência de Certificado de Qualidade emitido pelo Colégio
Brasileiro de Radiologia - CBR para o exame de Mamografia.
Verificou-se que a unidade AE Sapopemba não possui o Certificado de Qualidade do CBR para
o exame de mamografia, conforme exigência do Edital do Pregão Eletrônico para Registro de
Preços nº 001/2015, descrito abaixo:
“6. Lote 6 - Mamografia - Com fornecimento de equipamento
6.2 Condições específicas de fornecimento
f) Providenciar Certificado de Qualidade emitido pelo Colégio Brasileiro de Radiologia - CBR,
após unidade de saúde disponibilizar documentos próprios e específicos exigidos, conforme
Portaria 531 do Ministério da Saúde.”
Em resposta, a SPX informou que irá providenciar o certificado, conforme manifestação
abaixo:
“Em resposta ao e-mail recebido em 04/05/2018, onde nos é solicitado cópia do Certificado de
Qualidade emitido pelo Colégio Brasileiro de Radiologia – CBR, temos a esclarecer:
É condição sine qua non que a unidade possua licença de funcionamento para a mesma ser
inscrita no PROGRAMA DE CERTIFICAÇÃO DE QUALIDADE EM MAMOGRAFIA do
Colégio Brasileiro de Radiologia – CBR. Condição essa que a unidade só obteve em setembro
de 2017, conforme pudemos tomar conhecimento recentemente.
Dessa forma, estamos procedendo com a formalização da inscrição para obtenção do selo, no
entanto, reforçamos que a SPX, por já ser detentora do certificado em outros serviços, já
adotou na unidade AE Sapopemba todas as diretrizes necessárias para garantir a qualidade
das mamografias lá realizadas.
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O registro das ações são os testes de qualidade encaminhados anexos e a própria substituição
da processadora pelo Digitalizador de Imagens (CR), que agregou qualidade significativa aos
exames.”
MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE: A Secretaria Municipal de Saúde – SMS encaminhou a
resposta da OS SPDM, em 23 de Outubro de 2018, que assim se manifestou:
“Segundo a empresa SPX, (doc. Item 14), o processo de Certificação de Qualidade emitido
pelo Colégio Brasileiro de Radiologia obedece ao disposto na Portaria no 2.898 e Portaria no
531, e após o cumprimento de suas determinações é que se torna possível a inscrição no
Programa Nacional de Qualidade.
Além de ser um processo administrativo moroso e extremamente burocrático, como de regra
em nosso país, a falta de Licencia de Funcionamento da Vigilância Sanitária da unidade
expedida em nome da OS SPDM pela SIVISA/SP, por consequência, impede que o processo de
inscrição não seja passível de conclusão.
Assim, somente é possível obter o Certificado de Qualidade se atendidos todos os pressupostos
anteriormente relatados, o que demanda atuação conjunta e recursos financeiros da SMS.”
A SPDM encaminhou junto à sua manifestação o Ofício 223/2018 da SPX, datado de 25 de
Setembro de 2018, no qual assim se manifestou:
“Desde Outubro/2015 a SPX é contratada para execução do Lote 06, Pregão Eletrônico
001/2015 - Processo 001/2015, cujo objeto é a realização de exames de mamografia na
unidade AE Sapopemba.
A exemplo dos demais lotes, a empresa cumpre integralmente com suas obrigações contratuais,
inclusive no que se refere ao apontamento em referência.
Conforme podemos observar na cláusula 6.2, alínea f do Pregão Eletrônico 001/2015 –
Processo 001/2015: “Providenciar Certificado de Qualidade emitido pelo Colégio Brasileiro
de Radiologia – CBR, após a unidade de saúde disponibilizar documentos próprios e
específicos exigidos, conforme Portaria 531 do Ministério da Saúde”, a empresa SPX só
poderia dar início ao processo em posse da licença, que somente nos foi disponibilizada em
maio/2018.
Observação: A Portaria atual que trata do PNQM – Programa Nacional de Qualidade em
Mamografia é a 2.898, que revoga a 531 acima citada.
A partir daí procedemos com a inscrição no Programa de Qualidade do Colégio Brasileiro de
Radiologia, conforme informado em nosso Ofício 106/2018 de 09/05/2018, sob o número de
protocolo 245/18, de 08/05/2018 (Anexo 6)
Desde então, seguimos com o passo a passo das ações:
- Envio e aprovação dos documentos exigidos,
- Recebimento da ferramenta de testes enviada pelo INCA (Phanton),
- Realização e retorno dos testes de qualidade para o INCA,
- Análise e deferimento dos testes pelo INCA,
- A partir do deferimento dos testes de qualidade, a SPX junto com o Radiologista responsável,
procedeu com análise dos exames da unidade no intuito de segregar as imagens e patologias
exigidas para estudo,
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- Liberação pelo CBR, da plataforma web onde os estudos deverão enviados,
- Envio para o CBR dos estudos relatados acima,
- Liberação do CBR para que os estudos sejam pauta da reunião,
- Solicitação do CBR para repetição dos testes de PHANTON,
- Retirada da ferramenta no CBR em 25/09,
- Realização dos novos testes de Phanton na unidade programada para 25/09,
- Entrega dos testes no CBR programada para 26/09/2018,
- Após análise dos testes, aguardaremos agendamento da comissão para avaliação do processo
AE Sapopemba.
Uma vez avaliado o processo pela Comissão e sendo eles deferidos, o prazo para emissão do
Certificado é de aproximadamente 15 dias.
A partir desse momento, poderemos também adquirir os selos de qualidade a serem colocados
em todos os laudos.
Por fim, ressaltamos que anteriormente ao processo de inscrição no Programa de Qualidade
do CBR, a SPX promoveu melhorias nos equipamentos afins de elevar a qualidade dos exames,
agregando valor ao paciente. Também realizou todos os testes de qualidade de imagem
aplicáveis.”
A SPX encaminhou junto à sua manifestação cópia de e-mail de solicitação do certificado no
CBR e recibo de pagamento das taxas para obtenção do Certificado.
PLANO DE PROVIDÊNCIAS
Não informado.
PRAZO DE IMPLEMENTAÇÃO
Não informado.
ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA
A SPDM argumentou que a obtenção do Certificado depende da prévia obtenção da Licença de
Funcionamento da unidade, tema que foi abordado na Constatação 002.
A SPX, por sua vez, informou que a unidade AE Sapopemba já possui a Licença de
Funcionamento da unidade e que tomou conhecimento deste fato em Maio de 2018. Esclareceu
que sempre prezou pela qualidade dos exames e que já iniciou os trâmites para a obtenção do
Certificado.
Conforme Constatação 002, a equipe de auditoria entende que o AE Sapopemba já possui a
Licença de Funcionamento. Nota-se que a SPX está tomando as devidas providências para a
obtenção do Certificado.
RECOMENDAÇÃO 004
Recomenda-se à SMS que solicite à SPDM o status de obtenção do Certificado de Qualidade
emitido pelo Colégio Brasileiro de Radiologia - CBR para a unidade AE Sapopemba, e tão logo
seja obtido, encaminhar cópia para a Coordenadoria de Auditoria Geral da Controladoria Geral
do Município.
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CONSTATAÇÃO 004 - Fragilidade no controle de insumos pertencentes à SPX
armazenados nos Almoxarifados das Unidades de saúde.
Durante inspeção junto aos almoxarifados das unidades visitadas (Hospital Dia Rede Hora
Certa Mooca e AMA Especialidades Vila das Mercês), foram identificados insumos
pertencentes à contratada SPX armazenados juntamente com os itens próprios das unidades. A
forma de identificação e armazenamento dos insumos da contratada no almoxarifado da
unidade possibilita que haja uso indevido dos materiais estocados, tanto por parte da contratada
quanto pela unidade de saúde.
Hospital Dia Rede Hora Certa Mooca: No almoxarifado da unidade, foram encontrados itens
identificados como “SPX” armazenados entre os itens pertencentes à Unidade em localizações
diversas do depósito, conforme se verifica nas fotos do quadro abaixo.

Quadro 02: Insumos pertencentes à SPX localizados no almoxarifado da SPDM - lençol
de papel, avental e gel do USG.

Unidade AMA Especialidades Vila das Mercês: No almoxarifado da unidade, foram
encontrados filmes radiológicos que, segundo a Gerente da unidade, pertenciam à SPX, embora
não tenha sido encontrada nenhuma identificação que estes materiais pertenciam à contratada.
Ademais, foi informado pela coordenadora da SPX que o armazenamento dos filmes estava
inadequado, uma vez que as caixas deveriam ser mantidas na vertical, de modo a evitar
danificação ao material.
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Quadro 03: Filmes radiológicos.

A equipe de auditoria entende que a ausência de local próprio e segregado, devidamente
identificado, fragiliza o controle desses insumos e a garantia de não ocorrer uso indevido.
MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE: A Secretaria Municipal de Saúde – SMS encaminhou a
resposta da OS SPDM, em 23 de Outubro de 2018, que assim se manifestou:
“Com a devida vênia, não há que se falar em fragilidade no controle de insumos pelas
unidades, posto que são armazenados em separado, e com realização de controle de entrada e
saída autônomos.
Para comprovação, seguem os relatórios de controle, mês a mês, inclusive do local onde os
insumos eram mantidos separadamente dos demais materiais, conforme se comprova das fotos
a seguir:”
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RHC Mooca – Localização: Sala de Eletroencefalograma

RHC Mooca – Localização: Sala de Teste Ergométrico
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RHC Mooca – Identificação dos insumos

Justificativa do Hospital Dia Rede Hora Certa Mooca, datada de 19 de Setembro de 2018:
“O espaço físico destinado a guarda de insumos da SPX estava insuficiente para o
armazenamento de todos os itens, sendo assim foi acondicionado dentro do almoxarifado do
Rede Hora Certa Mooca, lençóis descartáveis e avental descartável, e identificado com o nome
da empresa contratada. O controle, monitoramento e dispensação dos insumos eram de
responsabilidade do Almoxarife da SPDM”
A SPDM encaminhou junto à sua manifestação o Ofício 224/2018 da SPX, no qual assim se
manifestou:
“A SPX tem honrado com o seu compromisso, realizando entregas mensais e as
complementando sempre que necessário. A empresa mantém um estoque mínimo central, afim
de abastecer inclusive pedidos emergenciais, o que reitera seu compromisso e
responsabilidade.
O fornecimento de insumos para cada unidade se baseia em seu consumo médio mensal x saldo
de insumos in loco. Esses itens são mantidos armazenados nas salas de exames na maioria das
unidades e seu consumo é controlado pelos colaboradores do setor e pelo supervisor
administrativo da SPX, através de uma planilha que registra o recebimento e uso desses
insumos (vide modelo – Anexo 1). Esse controle subsidia a análise dos futuros pedidos.
Atualmente, nas unidades onde esses itens permanecem no almoxarifado da unidade (em
decorrência da falta de espaço nas salas de raio-x), os mesmos permanecem devidamente
identificados no local, conforme exemplo abaixo. Porém, passaremos a armazenar esses itens
na sala de raio-x, realizando entregas menores e fracionadas, para que os itens possam ser
acomodados no espaço existente.
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Por último, gostaríamos de enfatizar mais uma vez, que os colaboradores da SPX não possuem
livre acesso aos almoxarifados centrais das unidades e que tão pouco possuímos conhecimento
acerca dos itens solicitados e recebidos na unidade cujo fornecimento se dá pela prefeitura
e/ou SPDM.”

AMA-E Vila das Mercês - Insumos armazenados na sala de raio-x da SPX

AMA Pari - Insumos armazenados no almoxarifado da unidade, e que serão remanejados para dentro da sala de
raio-x

Em outro trecho do Ofício 224/2018, a SPX ainda acrescentou:
“Não há fragilidade no processo tendo em vista que atualmente os materiais de uso da SPX são
mantidos identificados e armazenados nas salas de exames onde a mesma realiza atendimento.
Sejam as salas de raio-x, de ultrasson ou de eletroenfalograma, conforme ilustrado nas fotos
abaixo:
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Cabe ressaltar que todos os pedidos de materiais são enviados de acordo com uma análise
prévia de consumo da unidade compatível com o tipo e quantidade de exames.
Através do memorial de insumos de cada exame (Anexo 7), a SPX realiza essas projeções. E
após serem realizados os pedidos e os mesmos serem entregues nas unidades, seu respectivo
consumo é controlado através de planilhas de “Controle de Estoque/Consumo”, que são
monitoradas pelos supervisores administrativos e servem de base para projeções futuras de
pedidos, bem como para mapeamento de possíveis desvios padrões pré-estabelecidos.
A partir desse controle podemos afirmar que usamos em nossa prestação de serviços somente
os materiais fornecidos pela SPX, e que sempre que necessário, são realizadas reposições
conforme previstas em contratos na cláusula 3.1.40 “Fornecer os insumos quando o serviço
assim exigir, bem como repô-los no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas”.”
PLANO DE PROVIDÊNCIAS
Plano de providências do Hospital Dia Rede Hora Certa Mooca:
“Foi retirado do almoxarifado do Rede Hora Certa Mooca, todos os insumos da SPX e
solicitado ao Supervisor da SPX que o quantitativo do abastecimento dos insumos seja o
suficiente para a necessidade do atendimento e armazenamento em armário próprio.”
PRAZO DE IMPLEMENTAÇÃO
Não informado.
ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA
As manifestações da SPDM, da SPX e do Hospital Dia Rede Hora Certa Mooca afirmaram que
não há fragilidade, e que a utilização dos insumos é controlada adequadamente, de modo que
não haja uso indevido.
No caso evidenciado no Hospital Dia Rede Hora Certa Mooca, a unidade informou que os
aventais e lençóis descartáveis foram armazenados no almoxarifado da SPDM devido à falta de
espaço nas salas de exame. Também informou que já adequou o armazenamento dos insumos
na unidade, de modo que o abastecimento da SPX seja suficiente para o atendimento previsto e
que tenha armazenamento segregado.
No caso evidenciado no AMAE Vila das Mercês, a SPX também alegou que os filmes de RaioX foram armazenados no almoxarifado da SPDM devido à falta de espaço nas salas de exame.
Informou ainda que passará a armazenar esse item na própria sala de Raio-X, realizando
entregas menores e fracionadas, para que os itens possam ser acomodados no espaço existente.
A equipe de auditoria entende que as medidas promovidas em ambas as unidades facilita a
segregação dos insumos da SPX e da SPDM. A análise das fotos enviadas indica que as
unidades e a SPX também realizaram a identificação dos insumos utilizados nas salas de
exame, com o uso de etiquetas e adesivos. Ademais, observa-se que a acomodação dos filmes
de Raio-X também foi readequada.
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RHC Mooca - Armário da SPX verificado durante
visita da auditoria

RHC Mooca - Armário da SPX após medidas corretivas

RECOMENDAÇÃO 005
Recomenda-se à SMS que solicite à SPDM a realização de auditorias periódicas nos locais onde
estão armazenados os insumos fornecidos pelas contratadas (salas de exames, almoxarifado da
unidade). A auditoria deve verificar se estes insumos estão devidamente identificados,
segregados e armazenados, impedindo o uso compartilhado (indevido) entre a unidade e suas
contratadas.

CONSTATAÇÃO 005 - Fragilidade na segregação dos insumos da SPX e da SPDM na
prestação de serviços em sala compartilhada.
Foi constatado mediante visita junto às unidades visitadas, conforme tabela abaixo, que existem
salas que são compartilhadas pelas empresas SPX e UMCOR para a realização dos seus
respectivos exames contratados.
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Tabela 02: Casos de compartilhamento de salas entre as empresas SPX e UMCOR
Local

Exame

Contratada

Hospital Dia Rede Hora Certa
Mooca - Sala 01

USG Geral e Doppler

SPX

Biópsia de tireoide

UMCOR

USG Geral e Doppler

SPX

Ecocardiograma

UMCOR

USG

SPX

Ecocardiograma

UMCOR

USG

SPX

Ecocardiograma, Biópsia de tireoide
e de próstata

UMCOR

Hospital Dia Rede Hora Certa
Mooca - Sala 02

AMA Especialidades Vila das
Mercês

Hospital Dia Rede Hora Certa Vila
Prudente

O fornecimento de insumos foi contratado de forma diferente com as duas empresas citadas.
Enquanto o contrato com a SPX prevê o fornecimento de insumos pela contratada, no contrato
com a UMCOR, os insumos são fornecidos pela contratante. Considerando que os insumos
utilizados durante a execução dos exames são praticamente os mesmos, é possível que não
exista, de fato, a separação dos insumos da SPDM e da SPX.
Os responsáveis informaram que, toda vez que ocorre a troca da empresa prestadora do exame,
as salas são previamente abastecidas com os insumos (gel, papel toalha, luvas, toner da
impressora, etc.) de acordo com a forma de contratação.
A equipe de auditoria entende que esse procedimento apresenta fragilidades no armazenamento
e na identificação dos produtos, que permitem a confusão e mistura dos insumos da SPX e da
SPDM). Constatou-se, inclusive, que as marcas dos insumos utilizados pela SPDM e pela SPX
são as mesmas, o que dificulta ainda mais a segregação.
MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE: A Secretaria Municipal de Saúde – SMS encaminhou a
resposta da OS SPDM, em 23 de Outubro de 2018, que assim se manifestou:
“Como ocorre no item anterior e ao contrário do alegado, não há qualquer fragilidade no
controle de insumos pelas unidades, inclusive na sala compartilhada.
Para comprovação, seguem os relatórios de controle, mês a mês, inclusive do local onde os
insumos eram mantidos separadamente dos demais materiais, em armários próprios, com
controle de estoque autônomos, conforme se comprovam das fotos abaixo:”
(As fotos do Hospital Dia Rede Hora Certa Mooca estão na constatação anterior)
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RHC Vila Prudente

RHC Vila Prudente
Justificativa do Hospital Dia Rede Hora Certa Vila Prudente, datada de 19 de Setembro de
2018:
“Salientamos que os exames são realizados na mesma sala, no entanto em períodos diferentes.
Portanto, atualmente os insumos são disponibilizados em um armário no qual contém divisão e
caixas individualizadas. Ressaltamos que a equipe tem conhecimento do Contrato firmado
entre a SPDM – SPX – UMCOR, e a disponibilização dos insumos ocorrem de acordo com a
empresa que esteja na escala de trabalho para a execução dos exames.”
Justificativa do Hospital Dia Rede Hora Certa Mooca, datada de 19 de Setembro de 2018:
“Salientamos que os exames são realizados na mesma sala, no entanto em períodos diferentes.
Portanto, atualmente os insumos são armazenados em armários próprios e localizados em
salas diferentes (Foto). Ressaltamos que a equipe tem conhecimento do Contrato firmado entre
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a SPDM – SPX – UMCOR, e a disponibilização dos insumos ocorrem de acordo com a
empresa que esteja na escala de trabalho para a execução dos exames.”
Justificativa do AMAE Vila das Mercês, datada de 24 de Setembro de 2018:
“Os exames de ultrassonografia são realizados as segundas, quartas, quintas e sextas-feiras,
onde o técnico da empresa SPX realiza o abastecimento da sala com os insumos necessários
para a realização dos exames. Após o expediente o técnico retira, guarda os insumos e arruma
a sala. Para os exames cardiológicos, o funcionário da SPDM efetua o abastecimento da sala,
e após o expediente guarda os insumos no almoxarifado da unidade. Lembrando que a empresa
SPX fornece os insumos para o serviço de ultrassonografia”
A SPDM encaminhou junto à sua manifestação o Ofício 224/2018 da SPX, no qual assim se
manifestou:
“Considerando que a SPX está presente em vários contratos, das quais muito deles ela também
está albergada no espaço do cliente, é cultura muito intrínseca da empresa realizar com rigor
este controle de insumos, salvaguardando seu patrimônio, otimizando seus recursos e acima de
tudo, garantindo que não haja apropriação de qualquer item que não seja fornecido pela
empresa, salvo quando previsto em contrato. Por essa premissa e pela rotina abaixo descrita,
podemos afirmar que não há fragilidade na segregação desse material.
De acordo com o memorial descritivo de cada exame (Anexo 7), a SPX encaminha às unidades
todos os insumos necessários para realização dos exames contemplados naquele local. O
estoque local é administrado através de uma planilha de recebimento e uso dos insumos nas
unidades, que deixa claro e visível para sua equipe quais são os itens da SPX existentes no
setor. Inclusive a própria equipe realiza conferência dos itens quando da entrega do material
na unidade (conforme fluxograma anexo 3).
Ainda, ao término dos atendimentos, a colaboradora da SPX no setor já mantém a rotina de
recolher e guardar no local destinado os insumos que não foram utilizados naquele dia. Da
mesma maneira, ao iniciar uma agenda, a colaboradora também separa os materiais da SPX
para realização dos exames a seguir. Dessa forma, nunca permanecem itens “soltos” pela
sala, o que evita que ele seja usado por outros.
Complementando, além dos itens permanecerem em local identificado, os mesmos passaram a
receber uma etiqueta com o logo da SPX, que possibilita identificar todos os volumes, um a um
(conforme fotos anexas no item 05 acima), de maneira fácil e rápida.
A SPX reitera que toda sua equipe está orientada a manter o controle dos insumos, de maneira
a garantir o abastecimento e o tempo hábil para possíveis reposições.”
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AMA-E Vila das Mercês - Sala de Eletroencefalograma

RHC Mooca - Armário na sala de eletroencefalograma
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RHC Vila Prudente - Armário na sala de ultrassonografia

RHC Vila Prudente - Armário na câmara escura (desativada)

PLANO DE PROVIDÊNCIAS
Plano de providências do Hospital Dia Rede Hora Certa Mooca:
“Plano de providências:
● Reorganizamos a segregação dos insumos, cada prestador utiliza armário próprio;
● Todos os insumos de cada prestador foram identificados com etiquetas adesivas;
● Reforçamos aos profissionais que após a utilização da sala pelo prestador SPX e UMCOR
todos os insumos utilizados deverão ser retirados da sala e acondicionados em armários
próprios;
● Ressalto que os insumos identificados como UMCOR, são fornecidos pela SPDM/SMS.”
Plano de providências do Hospital Dia Rede Hora Certa Vila Prudente:
“Plano de providências:
Fazer montagem de KIT com lacre e relação dos itens para disponibilizar os insumos a
empresa UMCOR nas datas previamente acordada/escala para realização dos exames de
Ecocardiograma. Conforme atualmente ocorrem em outros consultórios. O armário será de
uso exclusivo para armazenamento dos insumos da empresa SPX.
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Considerando que atualmente adotamos o processo para outros setores como: Sala de
Ginecologia, pequenos procedimento/Dermatologia, Endoscopia, Mapa e Holter, Teste
Ergométrico, Biópsia de Próstata e de Tireoide.
Ressaltamos dentre os setores está incluso os exames realizados pela empresa UMCOR,
processo implantado em agosto de 2018 nas salas dos seguintes exames: Endoscopia, Mapa e
Holter, Teste Ergométrico, Biópsia de Próstata e de Tireoide.”
PRAZO DE IMPLEMENTAÇÃO
Hospital Dia Rede Hora Certa Vila Prudente: “Imediato”.
ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA
As manifestações da SPDM, da SPX e das unidades visitadas afirmam que não há uso indevido
dos insumos, que são armazenados separadamente nas salas de exame. Além disso, reforçam
que os funcionários da SPDM e da SPX são orientados a utilizar os próprios insumos e a
armazená-los adequadamente após o uso.
Apesar de negarem a ocorrência de uso indevido, as unidades Hospital Dia Rede Hora Certa
Mooca e Vila Prudente promoveram melhorias nas salas de exame, com a identificação dos
insumos e a utilização de armários segregados para a SPDM e a SPX.
A equipe de auditoria entende que as melhorias propostas melhoram a segregação dos insumos
e evitam que haja mistura ou uso indevido dos produtos localizados nas salas de exames. A
identificação de armários e recipientes com etiquetas e adesivos da SPX e da SPDM se mostra
adequada.
RECOMENDAÇÃO 006
Recomenda-se à SMS que solicite à SPDM a utilização de check list para inspeção das salas em
todas as suas unidades que possuem salas compartilhadas, incluindo entre seus itens a
verificação da identificação dos insumos das Contratadas e da SPDM.
RECOMENDAÇÃO 007
Recomenda-se à SMS que solicite à SPDM a fixação de um quadro de insumos e respectiva
responsabilidade de fornecimento, em local visível, nas salas de exames quando as mesmas são
utilizadas de forma compartilhada entre diferentes prestadores.

CONSTATAÇÃO 006 - Não localização dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI)
fornecidos pela SPX para uso na sala de radiologia.
Foi constatado, na sala de radiologia do Hospital Dia Rede Hora Certa Mooca, da AMA
Especialidades Vila das Mercês e do Hospital Dia Rede Hora Certa Vila Prudente, que os
Equipamentos de Proteção Individual - EPI (avental de chumbo e protetor de tireoide)
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utilizados pelos técnicos e pacientes pertenciam aos hospitais/AMA e não à Contratada SPX,
em desacordo com os respectivos contratos.
“ 3.1 Cabe a CONTRATADA:
[...]
3.1.39 Fornecer Equipamentos de Proteção Individual (EPI´s) para os técnicos e pacientes,
assim como providenciar, anualmente, o Laudo Radiométrico das salas em que o serviço é
prestado;”
Em todas as três unidades visitadas, os seus responsáveis confirmaram que os EPIs utilizados
são fornecidos pelo próprio hospital e não pela contratada.

Quadro 04: Avental de chumbo e protetor de tireoide pertencente ao Hospital Dia Rede
Hora Certa Mooca.

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE: A Secretaria Municipal de Saúde – SMS encaminhou a
resposta da OS SPDM, em 23 de Outubro de 2018, que assim se manifestou:
“A realidade da rotina das unidades diverge totalmente deste achado da D. Controladoria,
pois todos os equipamentos de proteção individual foram fornecidos pela empresa contratada,
ficando disponível aos colaboradores na prestação dos serviços, conforme se comprova dos
relatórios emitidos pelas unidades, fotos abaixo destacadas e do relatório emitido pela própria
empresa Contratada, senão vejamos: [...]”
Justificativa do Hospital Dia Rede Hora Certa Vila Prudente, datada de 19 de Setembro de
2018:
“Considerando que temos os equipamentos de proteção individual/ Aventais de chumbo e o
protetor de Tireoide que pertencem ao RHC Vila Prudente/ Listagem de Patrimônio/
Inventário; e os disponibilizados pela empresa contratada conforme contrato.”
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Justificativa do Hospital Dia Rede Hora Certa Mooca, datada de 19 de Setembro de 2018:
“Relatamos que os equipamentos de proteção individual/ Aventais de chumbo, protetor de
tireoide e par de luvas pertencem ao RHC Mooca e a empresa SPX/ Listagem de Patrimônio/
Inventário;”

Justificativa do AMAE Vila das Mercês, datada de 24 de Setembro de 2018:
“A unidade afirma possuir os EPI’s necessários para o serviço de raio-x. Temos aventais de
chumbo que pertencem a unidade e que é fornecido pela empresa SPX, conforme mostra a foto
abaixo. Também explicamos que o protetor de tireoide pertence a unidade e é fornecido pela
empresa SPX. Lembramos que durante a visita não fora, questionados os itens de EPI e
informamos que todos estão à disposição na unidade.”
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Justificativa da SPX, no Ofício 223/2018, datado de 25 de Setembro de 2018:
“A SPX é contratada desde agosto/2015 para atender os lotes 1, 2, 3 e 5 (contratos abaixo
descritos) do Pregão Eletrônico 001/2015 – Processo 001/2015, cujo objeto é a realização de
exames de raio-x.
Para execução desses serviços, é dever da SPX e ela o faz, fornecer os Equipamentos de
Proteção Individual (EPI) para uso nas salas de radiologia, conforme previsto:
Do contrato e do Termo de Referência, Anexo I desse respectivo Edital:
Clausula 3.1.39 dos contratos: “Fornecer os Equipamentos de Proteção Individual (EPI´s)
para os técnicos e pacientes, .......”
Lote
1
2
3
5

Cláusula e alínea
Item 1.4.1, alínea h
Item 2.6.1, alínea h
Item 3.4, alínea h
Item 4.4, alínea h

Texto
“Fornecer Equipamentos de Proteção Individual
(EPI’s) para os técnicos e pacientes”

Os EPI´s em questão foram fornecidos pela SPX e conforme apurado, encontravam-se
armazenados nas respectivas unidades (fotos abaixo).
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Por uma questão de espaço, apenas os de propriedade da unidade permaneciam em sala,
conforme descrito no relatório da auditoria. Aproveitamos para confirmar que ambos os jogos
estão em condições de uso.
Informamos ainda que esses são itens que precisam ser armazenados em suporte especifico ou
na horizontal para que não sejam danificados.
Ainda, para reiterar o compromisso da SPX com os serviços prestados, informamos que outros
itens não previstos no contrato também foram adquiridos e disponibilizados para melhor
atendimento ao usuário, como réguas de escanometria e suportes para o exame de pé com
carga (Anexo 8).”
PLANO DE PROVIDÊNCIAS
Não informado.
PRAZO DE IMPLEMENTAÇÃO
Não informado.
ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA
Da análise das manifestações da SPDM, das unidades visitadas e da empresa contratada,
entende-se que cada unidade possui EPI’s próprios e também fornecidos pela SPX. Alega-se
que todos os EPI’s estão em condições de uso, mas que, na prática, utilizam-se apenas os EPI’s
de propriedade das unidades.
A equipe de auditoria reitera que, durante as visitas in loco, somente foram identificados EPI’s
de propriedade das unidades nas salas de exames, confirmados pelos responsáveis pela unidade
e representante da SPX. Em nenhum momento foi informada a existência de EPI’s
disponibilizados pela contratada. Deve-se destacar que nenhum EPI encontrado possuía
identificação de patrimônio, o que dificulta a verificação do cumprimento do contrato.
A SPDM não justificou porque os EPI’s da unidade estavam sendo utilizados ao invés de os da
contratada, embora disponibilizados.
RECOMENDAÇÃO 008
Recomenda-se à SMS que solicite à SPDM a utilização dos EPIs fornecidos pela SPX, em
conformidade com o previsto em contrato, bem como, avalie, sob sua conveniência e
oportunidade, a possibilidade de realocação dos EPI’s de sua propriedade para outros serviços
ou unidades.
RECOMENDAÇÃO 009
Recomenda-se à SMS que solicite à SPDM a identificação de patrimônio dos EPI’s de
propriedade da unidade. Os EPIs pertencentes à contratada também devem estar devidamente
identificados.
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CONSTATAÇÃO 007 - Fragilidade no controle de validade dos produtos pela SPDM.
Durante visita ao Hospital Dia Rede Hora Certa Vila Prudente, foi encontrado no armário da
sala de Ultrassom um desinfetante hospitalar com prazo de validade vencido. Foi informado
pela gerência da unidade que o produto pertence à SPDM.
Produto: Desinfetante hospitalar
Surfa’safe
Local: Hospital Dia Rede Hora Certa
Vila Prudente - Sala de Ultrassom
Data da visita: 14/06/2018
Data de validade: 01/2018

Quadro 05: Desinfetante hospitalar com prazo de validade vencido

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE: A Secretaria Municipal de Saúde – SMS encaminhou a
resposta da OS SPDM, em 23 de Outubro de 2018, que assim se manifestou:
“Segue relatório emitido pela Gerência da unidade esclarecendo o ocorrido, com plano de
providências e prazo de implementação, para conhecimento (doc. Item 01).”
A Unidade Rede Hora Certa Vila Prudente, em documento datado de 19 de Setembro de 2018,
assim se manifestou:
“Considerando que a enfermagem realiza a inspeção das salas diariamente e o item validade
do insumo é monitorado previamente pelo o almoxarife, relatamos que houve uma falha no
processo.”
PLANO DE PROVIDÊNCIAS
“Checagem dupla através do check list de sala a ser realizado pela enfermagem.”
PRAZO DE IMPLEMENTAÇÃO
Não informado.
ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA
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A Unidade Rede Hora Certa Vila Prudente confirmou a constatação e afirmou se tratar de uma
falha no processo de inspeção das salas realizado pela enfermagem.
A equipe de auditoria entende que a utilização de check list para inspeção das salas é adequada
para elisão/mitigação da falha, desde que contemple a verificação periódica da validade dos
insumos das salas de exames.
RECOMENDAÇÃO 010
Recomenda-se à SMS que solicite à SPDM a utilização de check list de preparação da sala de
exames contendo, no mínimo, a verificação de todos os insumos necessários, quanto à
responsabilidade de fornecimento (SPDM ou contratada) e aos respectivos prazos de validade
(quando aplicável).

CONSTATAÇÃO 008 - Descumprimento quanto à periodicidade exigida para a
manutenção preventiva dos equipamentos pela SPX.
Foi constatada que a manutenção preventiva dos equipamentos de radiologia, ultrassonografia e
mamografia das Unidades de Saúde listadas na tabela abaixo, os quais estão sob
responsabilidade da empresa SPX, é realizada com periodicidade semestral, sugerindo
desacordo com o estabelecido nos respectivos Contratos.
Tabela 03: Periodicidade Contratual x Periodicidade Realizada
Unidade

Contratos

Periodicidade
Contratual

Periodicidade
realizada

Hospital Dia RHC
Mooca

Contrato n° 014/2015 (raio-X
convencional 12 horas)
Contrato n° 016/2015 (USG Geral)

raio-X: mensal
Ultrassom: mensal

raio-X: semestral
Ultrassom: semestral

AMA
Especialidades
Sapopemba

Contrato n° 001/2015 (raio-X
convencional 12 horas)
Contrato n° 022/2015(Mamógrafo)
Contrato n° 023/2015 (USG Geral)
Contrato n° 024/2015 (USG Vascular
com Doppler)

raio-X: mensal
Mamógrafo: mensal
Ultrassom: mensal

raio-X: semestral
Mamógrafo:
semestral
Ultrassom: semestral

AMA
Especialidades
Perus

Contrato n° 010/2015 (USG Geral)

Ultrassom: mensal

Ultrassom: semestral

AMA
Especialidades Vila
das Mercês

Contrato n° 001/2015 (raio-X
convencional 12 horas)
Contrato n° 004/2015 (USG Geral)

raio-X: mensal
Ultrassom: mensal

raio-X: semestral
Ultrassom: semestral

Hospital Dia RHC
Vila Prudente

Contrato n° 053/2015, TA 001/2017
(raio-X digital)
Contrato n° 027/2015 (USG Geral)

raio-X: mensal
Ultrassom: mensal

raio-X: semestral
Ultrassom: semestral
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Conforme Item 3.1.31 do Anexo X - Minuta do Contrato do Edital do Pregão n° 001/2015 e
Item 3.1.32 dos contratos dela decorrentes:
“A Manutenção preventiva deverá ser executada mediante uma visita mensal do técnico da
CONTRATADA e/ou por solicitação do responsável pela unidade, diretamente no local onde
estão os equipamentos, em horário e dia previamente agendado, nesta visita o técnico fará a
revisão, e ajustes gerais do mesmo;” (Grifo nosso)
A confirmação com relação à periodicidade semestral efetivamente aplicada para a manutenção
preventiva foi possível por meio da análise dos Cronogramas das Manutenções Preventivas da
Contratada SPX e os respectivos registros de execução.
MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE: A Secretaria Municipal de Saúde – SMS encaminhou a
resposta da OS SPDM, em 23 de Outubro de 2018, que assim se manifestou:
“A possibilidade aventada pela D. Controladoria em seu relatório não se perfaz, uma vez que a
manutenção preventiva dos equipamentos pela SPX é realizada, conforme demonstram os
relatórios emitidos pelas unidades onde afirmam que as manutenções eram realizadas
mensalmente conforme disposição contratual (doc. Item 01).”
A SPDM encaminhou junto à sua manifestação, comprovantes de realização de manutenção
corretiva e preventiva das suas unidades. Também encaminhou o Ofício 223/2018 da SPX,
datado de 25 de Setembro de 2018, no qual assim se manifestou:
“A SPX preza pela excelência em seus serviços, e por isso investe na manutenção dos
equipamentos (sejam eles próprios ou não), acreditando que através deles é possível oferecer
maior qualidade em seus exames.
Em busca dessa qualidade, conta hoje com empresas contratadas e também com um
departamento de Engenharia Clínica, composta por 01 Engenheiro Responsável (A. B. D. S. L.
– Anexo 9), 01 Supervisora, 01 Técnico em Manutenção, 01 Estagiário e 02 assistentes
administrativas. Equipe essa que realiza minimamente 1 visita mensal em cada unidade,
superando o que está previsto em contrato.
Além do departamento de Engenharia Clínica, a empresa também possui 02 supervisores de
qualidade que analisam os equipamentos através das imagens de exames e contribuem na
abertura de chamadas preventivos ou corretivos, elevando muito o rendimento das máquinas,
bem como reduzindo o tempo de um possível conserto.
Mensalmente as equipes de manutenção (próprias ou contratadas) visitam as unidades,
realizam a manutenção preventiva, onde avaliam o desempenho dos equipamentos, testam suas
funcionalidades, realizam a limpeza e questionam aos usuários sobre possíveis queixas.
A partir dessa rotina, é possível maximizar a vida útil dos equipamentos, minimizar problemas,
diminuir ou antecipar chamados corretivos e dessa forma evitar maiores impactos na
prestação de serviços.
Por orientação dos fabricantes, a cada seis meses, as manutenções preventivas realizadas
contemplam maiores itens de verificação e por isso maior tempo para execução. Nesse
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formato, não são replicadas mensalmente pois demandariam tempo que traria transtornos ao
atendimento, bem como não são necessárias já que são acompanhadas mensalmente.
Por fim, a SPX reitera a confiança que tem no trabalho desenvolvido, pois ele possibilitou e
possibilita reduções visíveis na quantidade de chamados corretivos.
Segue anexo o Procedimento Padrão da Engenharia que descreve a rotina das manutenções
preventivas e corretivas (Anexo 9).”
A SPX encaminhou junto à sua manifestação, Registro do Responsável Técnico e Instrução de
Trabalho das Manutenções Corretivas e Preventivas de Equipamentos Médicos Hospitalares.
PLANO DE PROVIDÊNCIAS
Não informado.
PRAZO DE IMPLEMENTAÇÃO
Não informado.
ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA
A SPDM afirmou que as manutenções são realizadas mensalmente e enviou comprovantes de
sua realização.
Por sua vez, a SPX informou que possui um departamento de Engenharia Clínica que realiza
visitas mensais em cada unidade, além de promover a atuação dos Supervisores de Qualidade
que contribuem para a análise das imagens dos exames. Por fim, esclareceu que realiza
manutenções semestrais de maior escopo por orientação do fabricante, assim como para evitar
paralisações frequentes ao atendimento aos usuários.
A equipe de auditoria analisou os comprovantes enviados pela SPDM e confirmou que as
manutenções são realizadas em periodicidade semestral e não mensal, conforme e tabela
abaixo. Ademais, tal periodicidade também se confirma por meio da análise dos Cronogramas
das Manutenções Preventivas da Contratada SPX, conforme mencionado anteriormente e
demonstrado nos quadros abaixo. Não foi encontrado nenhum registro sobre as visitas mensais
do departamento de Engenharia Clínica.
Tabela 04: Datas da realização das manutenções preventivas e corretivas nas unidades analisadas
Data da Manutenção
Data da Manutenção
Unidade
Equipamento
Preventiva
Corretiva
Hospital Dia RHC Mooca

Raio-X

Não enviado

Não enviado

USG

Não enviado

Raio-X

Fev/2017, Jul/2107,
Jan/2018, Jun/2018

Não enviado
Mai/2017, Jun/2017,
Out/2017, Nov/2017,
Jan/2018, Mai/2018, Jul/2018
(2)

AMA Especialidades
Sapopemba
Processadora
Mamógrafo

Jan/2017, Fev/2017,
Jul/2017, Ago/2107,
Dez/2017
Jan/2017, Jul/2107,

Fev/2017, Jun/2017, Set/2018
Jan/2018, Fev/2018

33

Jan/2018

AMA Especialidades
Perus

AMA Especialidades Vila
das Mercês

USG

Jan/2017, Jul/2107,
Jan/2018

Jul/2017 (2), Jan/2018

USG

Não enviado

Não enviado

Raio-X

Fev/2017, Jul/2017,
Jan/2018, Jul/2018

Jan/2018 (2)

Processadora

Jan/2017, Jul/2017,
Jan/2018, Mai/2018

Mai/2017, Ago/2017,
Jan/2018, Fev/2018 (2),
Jul/2018, Ago/2018

USG
Raio-X
Hospital Dia RHC Vila
Prudente

Processadora
CR
USG

Jan/2017, Jul/2017,
Jan/2018, Jul/2018
Jan/2017, Jul/2017,
Jan/2018
Jan/2017, Jul/2017
Dez/17
Fev/2017, Ago/2017,
Fev/2018

Ago/2017, Out/2017
Fev/18
Não enviado
Não enviado
Não enviado

Quadro 06: Cronograma de Manutenções Preventivas 2018 – SPX – Rede Hora Certa Mooca
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Quadro 07: Cronograma de Manutenções Preventivas 2018 – SPX – Rede Hora Certa Vila Prudente

Quadro 08: Cronograma de Manutenções Preventivas 2018 – SPX – AMA Especialidades Perus
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Quadro 09: Cronograma de Manutenções Preventivas 2018 – SPX – AMA Especialidades Vila das Mercês

Quadro 10: Cronograma de Manutenções Preventivas 2018 – SPX – AE Sapopemba

A partir dos esclarecimentos apresentados pela SPX, entende-se que, mensalmente, uma equipe
de manutenção (própria ou contratada) visita as unidades e realiza manutenções preventivas
mais simples e, semestralmente, por orientação dos fabricantes, são realizados manutenções
preventivas mais completas, conforme previstas nos “Cronogramas de Manutenções
Preventivas 2018”.
Não foram apresentados evidências das manutenções preventivas realizadas por meio das
visitas mensais.
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RECOMENDAÇÃO 011
Recomenda-se à SMS que passe a solicitar da SPDM, caso não o faça, o controle dos registros
(relatórios) das manutenções preventivas realizadas durante as visitas mensais, bem como passe
a incluir essas manutenções mensais no cronograma.

CONSTATAÇÃO 009 - Descumprimento de cláusula dos contratos da SPX e da UMCOR,
com relação aos prazos de prorrogação.
Foi constatado que o segundo aditamento de prorrogação dos contratos da SPX e da UMCOR
analisados (amostragem) estabeleceu prazos superiores a 12 meses em desacordo com o que
está estabelecido na Ata de Registro de Preços n° 001/2015 e nos contratos dela decorrentes.
Cláusula décima do Anexo IX da Ata de Registro de Preços n° 001/2015:
“10.1 A Ata de Registro de Preços terá vigência de 60 (sessenta) meses, podendo sofrer
cancelamento na forma do Edital e/ou por motivos de interesse da Administração.
Parágrafo Único: Cada contrato referente à Prestação de Serviços decorrente da Ata de
Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de assinatura da Ordem
de Início de Serviços, podendo ter sua duração prorrogada por iguais e sucessivos períodos
com vistas à obtenção de preços e condições mais vantajosas para a administração, limitadas a
60 (sessenta) meses.” (Grifo nosso)
Cláusula décima dos contratos:
“CLÁUSULA DÉCIMA - DA VIGÊNCIA
11.0 O prazo contratual vigorará a partir da data assinatura da Ordem de Início de Serviço
pelo período de (doze) meses, podendo ser prorrogado por iguais ou sucessivos períodos,
observando o limite de 60 meses.” (Grifo nosso)
Tabela 05: Amostra de Contratos da SPX analisados
Contrato

1a Prorrogação

2a Prorrogação

001/2015 (01/08/2015)
Prazo 12 meses

003/2016 (29/07/2016)
Prazo 12 meses

005/2017 (01/08/2017)
Prazo 34 meses (até 30/05/2020)

002/2015 (01/08/2015)
Prazo 12 meses

002/2016 (29/07/2016)
Prazo 12 meses

003/2017 (01/08/2017)
Prazo 34 meses (até 30/05/2020)

003/2015 (01/08/2015)
Prazo 12 meses

002/2016 (29/07/2016)
Prazo 12 meses

003/2017 (01/08/2017)
Prazo 34 meses (até 30/05/2020)

004/2015 (01/09/2015)
Prazo 12 meses

002/2016 (29/08/2016)
Prazo 12 meses

003/2017 (01/09/2017)
Prazo 33 meses (até 30/05/2020)

005/2015 (01/09/2015)
Prazo 12 meses

002/2016 (31/08/2016)
Prazo 12 meses

003/2017 (01/09/2017)
Prazo 33 meses (até 30/05/2020)

007/2015 (01/08/2015)
Prazo 12 meses

002/2016 (29/07/2016)
Prazo 12 meses

003/2017 (01/08/2017)
Prazo 34 meses (até 30/05/2020)

008/2015 (01/08/2015)

001/2016 (29/07/2016)

003/2017 (01/08/2017)
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Prazo 12 meses

Prazo 12 meses

Prazo 34 meses (até 30/05/2020)

009/2015 (01/08/2015)
Prazo 12 meses

001/2016 (29/07/2016)
Prazo 12 meses

003/2017 (01/08/2017)
Prazo 34 meses (até 30/05/2020)

010/2015 (01/08/2015)
Prazo 12 meses

001/2016 (29/07/2016)
Prazo 12 meses

003/2017 (01/08/2017)
Prazo 34 meses (até 30/05/2020)

011/2015 (01/08/2015)
Prazo 12 meses

001/2016 (29/07/2016)
Prazo 12 meses

003/2017 (01/08/2017)
Prazo 34 meses (até 30/05/2020)

013/2015 (01/10/2015)
Prazo 12 meses

001/2016 (29/07/2016)
Prazo 12 meses

003/2017 (01/08/2017)
Prazo 34 meses (até 30/05/2020)

014/2015 (01/08/2015)
Prazo 12 meses

003/2016 (29/07/2016)
Prazo 12 meses

Não foi analisado

015/2015 (01/08/2015)
Prazo 12 meses

002/2016 (29/07/2016)
Prazo 12 meses

003/2017 (01/08/2017)
Prazo 34 meses (até 30/05/2020)

016/2015 (01/08/2015)
Prazo 12 meses

003/2016 (30/10/2016)
Prazo 12 meses

Não foi analisado

017/2015 (01/08/2015)
Prazo 12 meses

002/2016 (29/07/2016)
Prazo 12 meses

003/2017 (01/08/2017)
Prazo 34 meses (até 30/05/2020)

021/2015 (01/08/2015)
Prazo 12 meses

002/2016 (29/07/2016)
Prazo 12 meses

005/2017 (01/08/2017)
Prazo 34 meses (até 30/05/2020)

022/2015 (01/10/2015)
Prazo 12 meses

001/2016 (29/07/2016)
Prazo 12 meses

003/2017 (01/10/2017)
Prazo 34 meses (até 01/08/2020)

023/2015 (01/10/2015)
Prazo 12 meses

002/2016 (30/09/2016)
Prazo 12 meses

003/2017 (01/10/2017)
Prazo 34 meses (até 01/08/2020)

024/2015 (01/10/2015)
Prazo 12 meses

002/2016 (30/09/2016)
Prazo 12 meses

003/2017 (01/10/2017)
Prazo 34 meses (até 01/08/2020)

026/2015 (01/10/2015)
Prazo 12 meses

002/2016 (30/09/2016)
Prazo 12 meses

004/2017 (01/08/2017)
Prazo 34 meses (até 30/05/2020)

027/2015 (01/11/2015)
Prazo 12 meses

002/2016 (31/10/2016)
Prazo 12 meses

004/2017 (01/11/2017)
Prazo 33 meses (até 01/08/2020)

028/2015 (01/11/2015)
Prazo 12 meses

002/2016 (31/10/2016)
Prazo 12 meses

004/2017 (01/11/2017)
Prazo 33 meses (até 01/08/2020)

030/2015 (01/11/2015)
Prazo 12 meses

002/2016 (31/10/2016)
Prazo 12 meses

005/2017 (01/11/2017)
Prazo 33 meses (até 01/08/2020)

053/2015 (02/01/2017)
Prazo 12 meses

Não identificamos o termo aditivo de
prorrogação.

-

Observou-se que o mesmo fato se repetiu nos contratos firmados com a empresa UMCOR, em
desacordo com a cláusula contratual descrita abaixo.
Cláusula nona dos contratos:
“CLÁUSULA NONA - DA VIGÊNCIA
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9.1 O prazo contratual vigorará a partir da data assinatura do presente Contrato pelo período
de (doze) meses, podendo ser prorrogado por iguais ou sucessivos períodos, observando o
limite de 60 meses.” (Grifo nosso)
Tabela 06: Amostra de Contratos da UMCOR analisados
Contrato

1a Prorrogação

2a Prorrogação

096/2015 (01/12/2015)
Prazo 12 meses

005/2016 (30/11/2016)
Prazo 12 meses

008/2017 (30/11/2017)
Prazo 30 meses (até 30/05/2020)

097/2015 (01/12/2015)
Prazo 12 meses

005/2016 (31/12/2016)
Prazo 12 meses

008/2017 (31/12/2017)
Prazo 29 meses (até 30/05/2020)

098/2015 (01/12/2015)
Prazo 12 meses

004/2016 (01/12/2016)
Prazo 24 meses

NA

100/2015 (01/12/2015)
Prazo 12 meses

005/2016 (30/11/2016)
Prazo 12 meses

010/2017 (30/11/2017)
Prazo 32 meses (até 01/08/2020)

Do exposto acima, entende-se que as segundas prorrogações dos contratos analisados foram
realizadas com prazos superiores a 12 meses (24 a 33 meses). Sendo assim, entende-se que,
além do possível descumprimento de cláusula contratual, as referidas prorrogações não foram
acompanhadas de avaliações prévias dos preços de mercado, de modo a garantir a
economicidade dos contratos.
MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE: A Secretaria Municipal de Saúde – SMS encaminhou a
resposta da OS SPDM, em 23 de Outubro de 2018, que assim se manifestou:
“Em apertada síntese, alega a Coordenação de Auditoria Geral do município de São Paulo
que a OS SPDM prorrogou os contratos em períodos superiores a 12 (doze) meses, o que
estaria em desacordo com o estabelecido na Ata de Registro de Preço e nos contratos dela
decorrentes.
Com a devida vênia, as prorrogações realizadas nos contratos apontados pela Douta
Coordenação de Auditoria Geral do município de São Paulo não guardam quaisquer
irregularidades, principalmente porque estão todas adequadas ao prazo máximo estabelecido
nas Atas de Registro de Preços, ou seja, de 60 meses.
Se a prorrogação for de 12 meses, 15 meses, 34 meses, não há qualquer prejuízo sob qualquer
aspecto, principalmente porque o Termo Aditivo é o instrumento hábil para alterar o contrato,
inclusive para alterar, como de fato alterou, a disposição de periodicidade igual ou sucessiva
da renovação prevista originalmente no contrato.
Infelizmente a redação do contrato no tocante a prorrogação guardou muita semelhança com o
exigido do poder público, mas a SPDM, como já exaustivamente disposto, é uma entidade
privada que não deve se sujeitar a todos os engessados procedimentos e regras públicas, tendo
ela regras próprias e definidas, como já também exposto.
Por sua vez, a OS SPDM por determinação do Contrato de Gestão está obrigada a realizar
suas contratações e aquisições de acordo com as rubricas e valores constantes no cronograma
de desembolso, sendo este diferente do crédito orçamentário voltado aos entes públicos.
No mais, a OS SPDM ao renovar os Contratos de Prestação de Serviços se baseou na pesquisa
prévia de preço realizada no Pregão Eletrônico em questão para concluir como vantajosa a
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prorrogação de prazo com a mesma Contratada, inclusive porque nessas prorrogações há
situações em que foi mantido o valor original e homologado, sem reajuste, e outros, inclusive,
com valores menores que os apresentados na pesquisa prévia de preço. (doc. Item 13), o que
sem dúvida demonstra a vantajosidade para o contrato de gestão.
Portanto, ao renovar os contratos, não se aplicou qualquer reajuste ou reequilíbrio contratual,
mantendo-se o mesmo valor após 12 (doze) meses da sua homologação (valor menor que
aqueles apresentados na pesquisa prévia de mercado).
Ora, se foi mantido o mesmo valor após 12 meses da contratação, considerando que neste
período tivemos aumento de custos como mão de obra, peças, insumos e até mesmo a própria
inflação, podemos afirmar que houve vantagem ao Erário Público e jamais desvantagem.
Somente em fevereiro de 2018, após solicitação fundamentada pela contratada, é que foi
aplicado aos Contratos de Prestação de Serviços o reequilíbrio econômico-financeiro
considerando a defasagem comprovada. Mesmo após este fato o valor pactuado ainda
continuou menor em relação à média apresentada pelas empresas participantes da Pesquisa
previa de Mercado que ocorreu 02 (dois) anos e 06 (seis) meses antes do supracitado
reequilíbrio.”
A SPDM encaminhou junto à sua manifestação a pesquisa de mercado realizada à época da
contratação.
PLANO DE PROVIDÊNCIAS
Não informado.
PRAZO DE IMPLEMENTAÇÃO
Não informado.
ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA
A SPDM alega que as prorrogações dos contratos estão de acordo com o prazo máximo de 60
meses estabelecido pelas Atas de Registro de Preços. Ademais, argumenta que o Termo Aditivo
ao Contrato é instrumento hábil para alterar sua cláusula que dispõe sobre a periodicidade igual
e sucessiva para renovações.
Esclarece também que a SPDM é uma entidade privada que não deve se sujeitar a todos os
procedimentos e regras públicas para contratação, seguindo regras próprias e obedecendo ao
cronograma de desembolso. Por fim, enfatiza que as prorrogações dos contratos foram
vantajosas, uma vez que não tiveram reajuste de preços à época, e que estes se mantiveram
inferiores aos obtidos pela pesquisa prévia de mercado realizada na contratação, que ocorreu 2
anos e 6 meses antes da prorrogação.
Não obstante as alegações da SPDM, cumpre a esta equipe manter seu entendimento de que as
prorrogações dos contratos foram indevidas e reforçar que podem trazer prejuízos.
Primeiramente, a equipe de auditoria considera que a Ata de Registro de Preços e os contratos
dela decorrentes são instrumentos jurídicos distintos, os quais têm prazos de vigência regulados
de forma diversa. O Termo Aditivo ao Contrato decorrente da Ata é hábil para alterar as
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disposições do próprio Contrato, porém não tem efeitos para a modificação da Ata de Registro
de Preços, que é considerada um documento vinculativo obrigacional, com características de
compromisso para a futura contratação, conforme se observa na Cláusula 20.1 do Edital do
Processo 001/2015, transcrita abaixo:
“Da formalização da Ata de Registro de Preços
20.1. Homologado o processo, será assinada a Ata de Registro de Preços, documento
vinculativo obrigacional, com características de compromisso para a futura contratação, com
o fornecedor primeiro classificado para cada item, e se for o caso, com o 2° e 3° classificados
que aceitarem fornecer pelo preço do vencedor, obedecida a ordem de classificação do
Pregão.”
Em segundo lugar, é necessário lembrar que, embora a SPDM deva seguir normas próprias
estabelecidas em seu Regulamento de Compras, suas contratações devem respeitar o núcleo
essencial dos princípios da Administração, uma vez que a instituição recebe recursos públicos.
Nesse sentido, cabe citar trecho do próprio Edital do Processo nº 001/2015, que reforça a
importância das normas de contratação no setor público e acrescenta que o procedimento
adotado no Processo nº 001/2015 deve respeitar tais normativos, conforme descrito abaixo:
“O procedimento que dele resultar obedecerá ao disposto nas Leis n° 8.666/93 e n° 10.520/02,
Lei Complementar n° 123/06 e nos Decretos n°3.555/00, n°5.450/05, n° 6.204/07 e n° 7.892/13,
bem como as demais normas que dispõem sobre a matéria.”
Conforme explicado anteriormente, a cláusula décima do Edital nº 001/2015 estabelece que a
Ata de Registro de Preços tem vigência de 60 meses e que cada contrato firmado relativo à Ata
deve ter vigência de 12 meses, prorrogáveis por iguais e sucessivos períodos, com duração
máxima limitada a 60 meses.
Cumpre realizarmos uma análise comparativa às normas aplicadas à vigência dos contratos e
das atas de registro de preços no setor público. Observa-se que o art. 15, §3º, inc. III, da Lei nº
8.666/1993 determina que o prazo de validade da Ata de Registro de Preços é de no máximo
um ano. Por sua vez, o art. 57, inc. II do mesmo dispositivo estabelece que os contratos
relativos à prestação de serviços continuados podem ser prorrogados por iguais e sucessivos
períodos, limitados a 60 meses.
Apesar de haver divergência quanto ao prazo de validade da Ata, verifica-se que os prazos de
vigência dos contratos disciplinados no Edital n° 001/2015 estavam inicialmente em sintonia
com as disposições da Lei nº 8.666/1993. Nesse sentido, a equipe de auditoria avalia que as
prorrogações dos contratos em sucessivos períodos atende de melhor forma aos princípios da
supremacia do interesse público e da economicidade, uma vez que permite a reavaliação
periódica dos preços através de pesquisas de mercado, condicionando a prorrogação do contrato
à sua vantajosidade.
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Na mesma linha, observa-se que o TCU também mantém o entendimento de que é necessário
realizar pesquisa de preços antes da prorrogação de contratos administrativos, conforme
enunciado do Acórdão nº 1597/2010 – Plenário, transcrito abaixo.
“Antes da prorrogação de um contrato deve ser realizada ampla pesquisa de preços no
mercado, com vistas à obtenção das condições mais vantajosas para a Administração.”
Dessa forma, entende-se que a contratação dos exames de diagnóstico por imagem, por
períodos definidos de até 34 meses, sem a realização de avaliações periódicas da
adequabilidade dos preços neste período, pode levar à contratação de preços desvantajosos e,
dessa forma, não se justifica. O mesmo se aplica à vigência da Ata de Registro de Preços, que,
uma vez que possui prazo de 60 meses, deve ter a sua vantajosidade comprovada
periodicamente através da realização de pesquisas de preços.
RECOMENDAÇÃO 012
Recomenda-se à SMS que solicite à SPDM a realização de nova pesquisa de preços, a fim de
averiguar a vantajosidade dos preços contratados e reajustados, levando em consideração
também outras fontes como parâmetro, tais como contratações públicas similares, banco de
preços, pesquisas de instituição renomada na formação de preços, entre outros.
RECOMENDAÇÃO 013
Recomenda-se à SMS que solicite à SPDM a adequação dos aditamentos de prorrogação de
prazo dos contratos aos termos da Ata de Registro de Preços, condicionando a renovação dos
contratos à realização de pesquisa de preços, conforme recomendação anterior.
Regulamento de Compras e Contratações
CONSTATAÇÃO 010 - Inexistência de pesquisa prévia de mercado nas contratações
realizadas por meio dos Pregões Eletrônicos nos 002/2008 e 003/2011.
Constatou-se que os Pregões Eletrônicos n os 002/2008 e 003/2011 foram realizados sem
pesquisa prévia de preços de mercado, em desacordo com o previsto no Art. 11º do
Regulamento de Compras da SPDM:
“Art. 11 - As solicitações de compras e serviços deverão partir dos setores interessados com as
respectivas fundamentações de suas necessidades e o devido cumprimento das etapas a seguir
descritas:
I. Preenchimento correto do pedido de compra e/ou pedido de serviço, descrevendo o material
ou serviço de acordo com as necessidades, especificações técnicas, justificativas e quantidade
a serem adquiridas;
II. Prévio orçamento com pelo menos 03 (três) empresas que comercializam o referido produto
e/ou prestam o referido serviço.” (Grifo nosso)
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Ademais, pode-se citar trecho do Acórdão do Tribunal de Contas da União - TCU nº 2832/2014
- Plenário, que determina à própria SPDM que:
“9.4.3. realize pesquisa de preços para todas as contratações realizadas pela entidade, ainda
que se verifique a restrição do mercado para o bem/serviço a ser adquirido, devendo, nesse
caso, juntar ao respectivo processo justificativa para o fato, acompanhada de documentação
comprobatória [...]
9.4.6. elabore orçamento prévio para as aquisições/contratações a serem realizadas, ainda que
periodicamente, e, inclusive nas compras decorrentes de cotações efetuadas pela plataforma
eletrônica do sistema Bionexo, como forma de certificar a compatibilidade dos valores
praticados no mercado, também por outros meios (redação dada pelo Acórdão 2942/2013Plenário);” (Grifo nosso)
A equipe de auditoria solicitou as pesquisas de mercado realizadas à SPDM, que, por meio do
Ofício n° 191/2018, respondeu:
“Informamos que a Organização Social de Saúde SPDM, segue a Lei n° 9.637/98, onde trata
de todos os seus aspectos e procedimentos a serem seguidos.
Na presente legislação Lei nº 9.637/98 artigo 4º inciso VIII, cabe observar que as OSS devem
ser regidas pelo regulamento próprio, contendo os procedimentos que deve adotar para a
contratação de obras, serviços, compras e alienações e o plano de cargos, salários e benefícios
dos empregados da Entidade.
Em atenção ao Regulamento Unificado de Compras e Contratações de Obras e Serviços,
devidamente publicado e aprovado, nota-se que a OS SPDM não possui obrigatoriedade
quanto a realização de pesquisa prévia de preços, já que temos um absoluto rigor em nossas
contratações, buscando sempre empresas idôneas e com qualificação e reconhecimento no
mercado.
Assim sendo, informamos que, no que tange aos processos em referência, não foram realizadas
as pesquisas prévias de mercado, visto que, a obrigatoriedade não se perfaz. Contudo, sempre
utilizamos como referências as convenções coletivas de trabalho.”
Sendo assim, entende-se que a realização de uma adequada pesquisa de preços é fundamental
para atender o princípio da economicidade, evitando contratações por preços acima do mercado.
MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE: A Secretaria Municipal de Saúde – SMS encaminhou a
resposta da OS SPDM, em 23 de Outubro de 2018, que assim se manifestou:
“A SPDM, como de regra, sempre busca realizar pesquisa prévia de mercado baseado em seu
Regulamento Geral de Compras.
Entretanto, para este caso em particular, o serviço é extremamente específico e como tal, há
dificuldade em se obter orçamentos no mercado. Houve tentativa de obter a média de preço no

43

mercado por intermédio de consultas a plataformas digitais de compras privadas e do governo,
mas nenhuma delas retornou resultados.
Diante dessa impossibilidade de cotação prévia no mercado, foi utilizado como parâmetro de
preços as convenções coletivas de trabalho da categoria, onde foi possível estabelecer uma
estimativa mínima e saber se os valores ofertados no procedimento de pregão eletrônico
realizado estavam exequíveis e dentro do valor aceitável de mercado.
Como é possível denotar, os valores praticados aquela época dos pregões 002/2008 e 003/2011
estão ainda condizentes com os valores praticados na atualidade, o que demonstra que o
procedimento utilizado pela SPDM de aferição do valor de mercado estava adequado e
correspondia à realidade.”
PLANO DE PROVIDÊNCIAS
Não informado.
PRAZO DE IMPLEMENTAÇÃO
Não informado.
ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA
A SPDM informou que o serviço prestado é muito específico e que teve dificuldades em obter
orçamentos no mercado e em plataformas digitais de compras privadas e do governo. Assim, à
época dos Pregões Eletrônicos nºs 002/2008 e 003/2011, optou por realizar estimativas dos
valores da contratação com base em convenções coletivas de trabalho da categoria. Alega ainda
que os valores contratados estão condizentes aos praticados na atualidade, o que demonstra sua
adequabilidade.
A equipe de auditoria entende que as estimativas realizadas pela SPDM auxiliam a minimizar o
risco de contratações de preços inadequados, principalmente no que se refere à contratação de
mão de obra. Por outro lado, é importante destacar que, enquanto o Pregão Eletrônico nº
002/2008 tinha como objeto apenas a contratação de recursos humanos, o Pregão Eletrônico nº
003/2011 incluiu também em seu escopo a manutenção de equipamentos e a obtenção dos
laudos radiométricos das salas de exame.
Desta forma, nota-se que, mesmo após a manifestação da SPDM, não fica claro quais
parâmetros e premissas foram utilizados para estimar os preços referentes aos itens incluídos no
escopo da contratação de 2011.
Assim, a equipe de auditoria entende que tais estimativas deveriam estar detalhadas e
documentadas nos respectivos Processos Administrativos referentes às contratações, a fim de
tornar claros quais foram os parâmetros e premissas utilizados nos cálculos. A ausência desta
documentação dificulta a verificação da adequabilidade dos preços contratados, principalmente
com relação aos itens incluídos no escopo da contratação de 2011.
Por fim, a equipe de auditoria reforça a importância da realização de ampla pesquisa de preços
previamente à contratação. Na hipótese de inexistência do bem ou serviço em bancos de preços
de referência, é adequada a utilização de outros parâmetros, como pesquisas publicadas por
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instituição renomada na formação de preços, contratações similares de entes públicos e
múltiplas consultas diretas ao mercado.
Entende-se que, na impossibilidade absoluta da obtenção de preços de referência, cabe a
aplicação do Parágrafo Terceiro do Art.° 9 do Regulamento de Compras da SPDM, que dispõe
sobre a necessidade de justificativa perante a impossibilidade de se obter o número de cotações
suficientes para o processo. Ressalta-se que tal justificativa não foi identificada em nenhum dos
dois pregões analisados.
“Parágrafo Terceiro - Caso não seja possível obter o número de cotações suficientes para o
processo (minimamente três), deverá ser apresentada justificativa Técnica circunstanciada,
aprovada pela Diretoria solicitante.”
RECOMENDAÇÃO 014
Recomenda-se à SMS que solicite à SPDM que revise o seu Regulamento de Compras, a fim de
incluir a obrigatoriedade da realização e da documentação de ampla pesquisa de preços
previamente às suas contratações, incluindo a possibilidade de consulta a outros parâmetros,
como pesquisas publicadas por instituição renomada na formação de preços, contratações
similares de entes públicos e múltiplas consultas diretas ao mercado.

CONSTATAÇÃO 011 - Ausência de memorial de cálculo para os valores estimados de
contratação nos Pregões Eletrônicos nos 002/2008, 003/2011 e 001/2015.
Foi constatada ausência da planilha detalhada de custos utilizada pela OSS SPDM para estimar
os valores das contratações realizadas por meio dos Pregões Eletrônicos nos 002/2008, 003/2011
e 001/2015 nos seus processos administrativos.
Os pregões referidos acima trouxeram em seus respectivos editais os valores estimados da
contratação, que serviram de base para que as empresas participantes apresentassem suas
propostas no pregão. Conforme se verifica nas tabelas seguintes, os valores finais obtidos nos
Pregões, com exceção do Pregão n° 002/2008, ficaram muito próximos dos valores estimados
nos editais.
Sugere-se que, uma vez constantes no Edital, os valores estimados de contratação devem ser
cuidadosamente calculados para que os resultados do Pregão resultem em contratações mais
econômicas.
Tabela 07: Análise dos resultado do Pregão n° 002/2018
Lote

Valor estimado
informado no Edital

Lance vencedor

Diferença %

1

R$ 19,00/Hh

R$ 17,60/Hh

-7,4%

2

R$ 19,00/Hh

R$ 13,85/Hh

-27,1%
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Tabela 08: Análise dos resultados do Pregão 003/2011
Lote

Valor estimado
informado no edital

Lance vencedor

Diferença %

1

R$ 1.920.000,00

R$ 1.919.896,32

-0,005%

2

R$ 4.080.000,00

R$ 4.079.930,64

-0,002%

3

R$ 3.360.000,00

R$ 3.359.931,12

-0,002%

4

R$ 2.160.000,00

R$ 2.159.900,64

-0,005%

5

R$ 1.440.000,00

R$ 1.439.899,98

-0,007%

Tabela 09: Análise dos resultados do Pregão 001/2015
Lote

Valor estimado
informado no edital

Lance vencedor

Diferença %

1

R$ 27.500,00

R$ 27.499,00

-0,004%

2

R$ 33.000,00

R$ 32.999,00

-0,003%

3

R$ 48.400,00

R$ 48.399,00

-0,002%

4

R$ 55.000,00

R$ 54.999,00

-0,002%

5

R$ 56.100,00

R$ 56.099,00

-0,002%

6

R$ 75,90

R$ 74,90

-1,318%

7

R$ 1.760,00

R$ 1.749,00

-0,625%

8

R$ 1.980,00

R$ 1.969,00

-0,556%

9

R$ 1.980,00

R$ 1.969,00

-0,556%

10

R$ 2.200,00

R$ 2.189,00

-0,500%

11

R$ 1.980,00

R$ 1.969,00

-0,556%

12

R$ 2.200,00

R$ 2.189,00

-0,500%

13

R$ 935,00

R$ 924,00

-1,176%

A equipe de auditoria questionou a SPDM sobre a sistemática adotada para a definição dos
valores estimados para contratação constante nos respectivos editais dos Pregões Eletrônicos n os
002/2008, 003/2011 e 001/2015, sendo que a OSS, por meio do Ofício n° 191/2018, assim
respondeu:
“Seguem abaixo, os esclarecimentos pertinentes ao item citado acima:
• PREGÃO ELETRÔNICO N° 002/2008
O processo referenciado tem por escopo:
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Contratação de empresa especializada na prestação de serviços para realização de
exames radiológicos, com 02 (dois) Técnicos devidamente habilitados e credenciados por
Órgão de Classe para as Unidades de Saúde do Município de São Paulo.
Neste rumo, é de fácil análise observar que se trata de contratação de mão de obra
especializada para operação dos equipamentos de diagnóstico por imagem (Somente RH).
Assim, fora usado como base para composição dos preços estimados as determinações
da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT e da Convenção Coletiva de Trabalho daquele
ano, oriunda da categoria.
Portanto, com fulcro na legislação vigente à época, compôs-se a base de cálculo, qual
seja: salário base da categoria dos radiologistas, adicional de insalubridade no montante de
40%, impostos diretos e indiretos oriundos da prestação de serviços, benefícios como seguro
de vida, vale transporte e cesta básica entre outros, e provisionamento de 13o salário, férias e
verbas rescisórias.
Com base no custo mensal do Técnico em Radiologia, aplicou-se a seguinte
sistemática: horas trabalhadas x números de técnicos por unidade x dias trabalhados no mês x
valor da hora ofertada, considerando ainda acréscimos de adicional noturno e horas extras em
domingos e feriados.
Diante disto, chegou-se ao valor base mínimo que a legislação permitia aplicar quando
da contratação. Esse valor serviu de lance inicial do Pregão Eletrônico, que posteriormente foi
homologado pela Comissão.
Ressaltamos, que esse processo foi amplamente divulgado (Diário Oficial da União e
Site do Banco do Brasil), perfazendo a sua competitividade nacional, podendo ser observado
através das empresas interessadas em consultar o edital.
Ante ao exposto, o entendimento da Comissão foi que não era necessária a pesquisa
prévia de mercado, uma vez que, a composição de preços de mão de obra especializada
deveria ser realizada com base na Legislação vigente.
• PREGÃO ELETRÔNICO N° 003/2011
O processo referenciado tem por escopo:
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços para realização de
exames radiológicos, sem laudo e sem contraste, com Técnicos devidamente habilitados e
credenciados por Órgão de Classe, com fornecimento de manutenção preventiva e corretiva
de equipamentos de raio-x, processadora, identificadora, estação de tratamento de efluentes,
aparelho de ar condicionado e demais equipamentos que compõem a sala de raio-x, bem
como, providenciar anualmente, o laudo radiométrico das salas para as AMA's (Assistência
Medica Ambulatorial) do Município de São Paulo.
Pela simples leitura do objeto podemos identificar que se trata da contratação de mão
de obra especializada para operação dos equipamentos de diagnóstico por imagem, prestação
dos serviços de manutenção preventiva e corretiva nos equipamentos procedentes da
realização dos serviços, bem como emissão de laudos das salas utilizadas.
Contudo, fora usado como base para composição dos preços estimados, as determinações da
Consolidação das Leis do Trabalho – CLT e da Convenção Coletiva de Trabalho daquele ano,
oriunda da categoria.
Por conseguinte, com base na legislação vigente à época compôs-se o cálculo, qual seja:
salário-base da categoria dos radiologistas, adicional de insalubridade no montante de 40%,
impostos diretos e indiretos oriundos da prestação de serviços, benefícios como seguro de vida,
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vale transporte e cesta básica entre outros, provisionamento de 13o salário, férias e verbas
rescisórias, e acrescido os serviços de manutenção e emissão de laudo anual.
Com base no custo mensal do Técnico em Radiologia aplicou se a seguinte sistemática: horas
trabalhadas x números de técnicos por unidade x dias trabalhados no mês x valor da hora
ofertada, considerando ainda, onde houver acréscimos de adicionais e horas extras em
domingos e feriados.
Destacamos que para a realização do Processo de 2011, a OS SPDM visando uma melhor
assistência a população, incluiu na contratação os serviços de manutenção preventiva e
corretiva nos equipamentos de raio-X, bem como nos demais itens que compõe a sala de
diagnóstico.
Observa-se que até a manutenção de ar condicionado para um melhor ambiente na realização
de exames fora incluso no processo, tudo isso para melhorar a assistência nas Unidades de
Saúde.
Uma ressalva pertinente, é que nas Unidades de Saúde onde a OS SPDM gerencia, existem
diversos equipamentos de diversos fabricantes, e a empresa homologada deve prestar
assistência a todos os equipamentos sem exceção.
A evolução do processo de 2011, foi a inclusão das manutenções preventivas e corretivas de
todos os equipamentos existentes dentro da sala de raio X, vale ressaltar, que a falta da
manutenção prejudicaria tão somente a unidade, como também a população e não poderíamos
mensurar a não execução desses serviços.
Visando a inclusão dos novos serviços (manutenção de equipamentos e laudo radiométrico da
sala) coube a OS SPDM prever os valores de mão de obra, de manutenção e do laudo para
compor o valor fixo por Unidade de Saúde.
Com isso, chegou-se ao valor fixo por unidade que se permitia aplicar quando da contratação.
Deste valor iniciaram-se os lances do Pregão Eletrônico que posteriormente foi homologado
pela Comissão.
Ressaltamos que esse processo foi amplamente divulgado (Diário Oficial da União e Site do
Banco
do
Brasil),
perfazendo
a
sua
competitividade
nacional.
Destarte, foi entendimento da Comissão que não era necessária a pesquisa prévia de
mercado, uma vez que, a composição de preços de mão de obra especializada deveria ser
realizada com base na Legislação vigente.
• PREGÃO ELETRÔNICO N° 001/2015
O processo referenciado tem por escopo:
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de realização de exames de
diagnósticos por imagem e exames cardiológicos. Em atenção ao Termo de Referência (Anexo
01), ainda possui como obrigações:
a. Manter todos os colaboradores cadastrados no CNES da empresa;
b. Implantar e manter programa de saúde ocupacional - PCMSO e Programa de Prevenção
dos Riscos Ambientais – PPRA, com exames médicos periódicos para todas as
unidades/colaboradores;
c. Indicar para cada unidade, um médico radiologista responsável que será cadastrado no
CNES da unidade e da empresa CONTRATADA, com devido registro no Conselho Regional de
Medicina do Estado de São Paulo - CREMESP, certificação reconhecida em área de atuação
em radiologia;
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d. Supervisionar administrativamente e tecnicamente, a fim de elaborar, implantar e verificar
os protocolos de atuação, garantindo dessa forma a qualidade do serviço prestado;
e. Manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos necessários para correta prestação
de serviço, entre eles, equipamento (em comodato ou não) de raio-x, processadora, ar
condicionado, exaustor, identificadora de exames, chassis, divisores e estações de tratamento
de químicos. Se houver impossibilidade/inviabilidade de conserto ou falta de peças
sobressalentes no mercado (qualquer situação deverá ser justificada mediante laudo técnico do
fabricante/prestador de serviços), a reposição do equipamento ocorrerá por conta da
CONTRATANTE;
f. Promover o gerenciamento de resíduos químicos (tratamento, coleta, transporte e destinação
final), diretamente ou através de empresa contratada, sendo que, deverá ser apresentado à
Contratante documentação de habilitação e autorização emitida pela CETESB - Companhia de
Tecnologia de Saneamento Ambiental do Estado de São Paulo, bem como documentação do
veículo e do colaborador que efetuará o transporte nos termos previstos na Lei nº 10.357 de 27
de dezembro de 2001;
g. Providenciar licença de funcionamento da sala de Raio-x de cada Unidade de Saúde, com
a indicação do responsável técnico. Para isso, a Unidade de Saúde deverá disponibilizar
documentação
própria;
h. Fornecer Equipamentos de Proteção Individual (EPI's) para os técnicos e pacientes;
i. Fornecer, na periodicidade exigida por lei, os Laudos Físicos das salas e dos equipamentos
envolvidos na prestação de serviços (Laudo Radiométrico, Controle de Qualidade e PPR).
No que diz respeito ao processo em questão, informamos que fora realizada a pesquisa
prévia de mercado, visando obter-se melhores informações quanto ao valor já pago, bem como
as médias de preços dos demais prestadores. Para tanto, estamos encaminhando a cópia da
pesquisa (Anexo 02).
Os custos foram formados com base nas pesquisas apresentadas à Instituição, já
devidamente apresentadas a esta Comissão solicitante.
Explicamos que igualmente ao que ocorreu com o Processo de 2011, no ano de 2015
fora aprimorado o escopo técnico com o intuito de melhorar a prestação de serviços à
assistência.
O presente processo fora publicado em Diário Oficial no dia 09 de Julho de 2015,
dando-se plena abrangência as empresas interessadas, bem como conhecimento a quaisquer
interessados.
O Processo foi realizado via plataforma licitações-e com 16 (dezesseis) empresas
interessadas em participar e/ou consultar o certame, onde tivemos um total de 02 (duas)
empresas participantes onde a empresa detentora do menor preço fora homologada.
Cabe lembrar, que temos homologado um valor fixo mensal para cada tipo de Unidade
de Saúde, onde o preço está dentro de todas as pesquisas recebidas sem qualquer prejuízo ao
erário público e com um serviço de qualidade técnica à população.”
Dessa forma, entende-se que a planilha de custos utilizada pela OS SPDM para estimar os
valores da contratação deveria estar devidamente detalhada e disponível nos processos
administrativos dos respectivos Pregões.
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MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE: A Secretaria Municipal de Saúde – SMS encaminhou a
resposta da OS SPDM, em 23 de Outubro de 2018, que assim se manifestou:
“Como já exposto no item 10, as contratações foram especificamente de empresa para
fornecimento de mão de obra especializada para operação dos equipamentos de diagnóstico
por imagem, serviço extremamente específico de que não foi possível obter orçamentos no
mercado, sendo então utilizadas, como base para composição dos preços estimados as
determinações da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT e da Convenção Coletiva de
Trabalho daquele ano, oriunda da categoria.
Portanto, com fulcro na legislação vigente à época compôs-se a base de cálculo, qual seja:
salário base da categoria dos radiologistas, adicional de insalubridade no montante de 40%,
impostos diretos e indiretos oriundos da prestação de serviços, benefícios como seguro de vida,
vale transporte e cesta básica entre outros, e provisionamento de 13o salário, férias e verbas
rescisórias.
Com base no custo mensal do Técnico em Radiologia aplicou-se a seguinte sistemática: horas
trabalhadas x números de técnicos por unidade x dias trabalhos no mês x valor da hora
ofertada, considerando ainda acréscimos de adicional noturno e horas extras em domingos e
feriados.
Diante disto, chegou-se ao valor base mínimo que a legislação permitia aplicar quando da
contratação. Esse valor serviu de lance inicial do Pregão Eletrônico, que posteriormente foi
homologado pela Comissão.
Nessa base de cálculo não foram levadas em consideração, inclusive, a composição de custo do
BDI (Benefícios e Despesas Indiretas), já que não se tinha condição técnica de realizar tal
avaliação, considerando inclusive ser esta Instituição sem fins lucrativos e que não visa em
seus processos quaisquer benefícios lucrativos.
Assim, diante da ausência de estimativa de BDI, os preços referenciais ficaram muito próximos
ao limite exequível pelas empresas, motivo pelo qual as propostas pouco se distinguiram do
valor de referência.
É sempre importante ressaltar que tais processos foram amplamente divulgados (Diário Oficial
da União e Site do Banco do Brasil), perfazendo a sua competitividade nacional, podendo ser
observado através das empresas interessadas em consultar o edital. Vale lembrar, também, que
a SPDM não necessitava realizar pregão eletrônico, poderia se valer de um processo
simplificado, mas optou pelo mais completo justamente para poder dar cumprimento aos
princípios constitucionais insculpidos no artigo 37 da CF/88.
Vale dizer que à época foi realizada pesquisa de estimativa de preços e escopo similares nas
plataformas digitais relacionadas a Pregões Eletrônicos como www.bec.sp.gov.br,
www.comprasnet.gov.br e www.licitacoes-e.com.br, para os Pregões Eletrônicos no 002/2008,
003/2011 e 001/2015, mas nenhuma delas possuía em seu banco de dados processos com o
mesmo escopo aqui discutido, impossibilitando a elaboração do memorial de cálculo.”
PLANO DE PROVIDÊNCIAS
Não informado.
PRAZO DE IMPLEMENTAÇÃO
Não informado.
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ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA
A SPDM reforçou que o serviço prestado é muito específico e que teve dificuldades em obter
preços de referência no mercado e em plataformas digitais. Desta forma, optou por estimar os
valores com base na Convenção Coletiva da categoria, obtendo-se assim o “valor base mínimo
que a legislação permitia aplicar quando da contratação”, que não considerava inclusive
benefícios e despesas indiretas. A SPDM justificou que os preços referenciais ficaram, portanto,
próximos ao mínimo exequível pelas empresas, e que, por esta razão, as propostas pouco
divergiram do referencial. Por fim, afirmou que o processo de contratação teve publicidade e
que foi além das obrigações observadas pelas Organizações Sociais de Saúde, ao realizar
pregão eletrônico.
A equipe de auditoria analisou a manifestação da SPDM e considerou que a explicação não foi
suficiente para se comprovar como foram obtidos os valores dos preços de referência contidos
nos editais.
A SPDM explicou o cálculo realizado no Processo nº 002/2008, que tinha como objeto apenas a
contratação de mão de obra e se baseou na Convenção Coletiva da categoria. Apesar da
explicação, não forneceu nenhuma documentação que detalhasse adequadamente os cálculos e
como se obteve o valor de R$ 19,00/Hh.
O Processo nº 003/2011, por sua vez, incluiu em seu escopo a manutenção de equipamentos e a
obtenção dos laudos radiométricos das salas de exame. Nesse sentido, não se sabe os valores
estimados para estes itens, e nem como se chegou aos valores finais para cada unidade (R$
20.000,00 / mês para AMAs 12 horas e R$ 40.000,00 / mês para AMAs 24 horas).
Por fim, o Processo nº 001/2015 incluiu em seu escopo o fornecimento de equipamentos, a
manutenção preventiva e corretiva, o fornecimento de insumos e a elaboração de laudos, entre
outros. Neste caso, a SPDM realizou pesquisa de mercado. Porém, não é clara qual metodologia
utilizada para se definir os valores constantes no edital (por exemplo, se foi utilizada média
simples das cotações, se foi utilizado o custo vigente, ou outro).
RECOMENDAÇÃO 015
Recomenda-se à SMS que solicite à SPDM que revise o seu Regulamento de Compras,
incluindo cláusula sobre a metodologia utilizada para a obtenção dos preços de referência.
Sugere-se que se tomem como base procedimentos tais como os descritos na Instrução
Normativa Nº 5/2014 do Ministério do Planejamento e no Decreto Municipal nº 56.818/2016.

CONSTATAÇÃO 012 - Restrição à competitividade do processo de seleção referente ao
Pregão Eletrônico nº 001/2015.
Foram constatados três requisitos que podem ter restringido a competitividade do Pregão
Eletrônico nº 001/2015:
●

Exigência de visita técnica obrigatória;
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●
Irregularidade nos termos de impugnação do Edital; e
●
Requisito restritivo concernente ao documento exigido para fins de comprovação de
regularidade fiscal.
Exigência de visita técnica obrigatória: O item 7 do Termo de Referência, constante no
Anexo I do Edital, traz a previsão de visita técnica obrigatória como condição de participação
no certame, a ser realizada nas datas de 15 e 16 de julho de 2015.
“7. Da Visita Técnica
7.1. As PROPONENTES deverão realizar visita técnica obrigatória nas unidades a serem
disponibilizadas pela SPDM/PAIS, objetivando tomar conhecimento das especificações
técnicas envolvidas. Deverão ser visitadas todas as unidades relacionadas no quadro abaixo.
7.2. As visitas deverão ser agendadas previamente junto a cada unidade. Deverá a Interessada
entrar em contato com o responsável e realizar a visita nos dias 15 e 16 de julho de 2015.
Ainda, deverá apresentar Cartão de CNPJ da empresa participante e a Declaração de Visita
Técnica (Anexo VIII) devidamente preenchida para assinatura do responsável.” (Grifo nosso)
Acerca da obrigatoriedade da realização de visitas técnicas, o Tribunal de Contas da União TCU assim se manifestou:
Acórdão TCU nº 2105/2016 – Plenário:
“c.2) a vistoria ao local das obras somente deve ser exigida quando imprescindível ao
cumprimento adequado das obrigações contratuais, o que deve ser justificado e demonstrado
pela Administração no processo de licitação, devendo o edital prever a possibilidade de
substituição do atestado de visita técnica por declaração do responsável técnico de que possui
pleno conhecimento do objeto, conforme Acórdãos 983/2008, 2395/2010, 2990/2010,
1842/2013, 2913/2014, 234/2015 e 372/2015, todos do Plenário do TCU;” (Grifo nosso)
Acórdão TCU n° 149/2013 – Plenário:
“9.3.1. estabelecer prazo adequado para a realização da visita técnica, não a restringindo a
dia e horário fixos;
9.3.2. incluir, no caso de visita técnica facultativa, cláusula editalícia que estabeleça ser da
responsabilidade do contratado a ocorrência de eventuais custos adicionais em virtude de sua
omissão na verificação dos locais de instalação;” (Grifo nosso)
Embora a jurisprudência do TCU tenha tratado de obras, considera-se que este entendimento
também se aplica ao caso em questão e, neste sentido, o edital deveria prever a possibilidade de
substituição da visita técnica por declaração de pleno conhecimento do objeto, além de
estabelecer a responsabilidade do contratado na ocorrência de custos adicionais resultantes da
omissão da visita.
Entende-se que as visitas técnicas obrigatórias configuram um requisito restritivo à participação
do certame, uma vez que existiam 32 unidades de saúde a serem visitadas conforme o Item 7 do
Edital. Além disso, a concentração das visitas em apenas dois dias possibilita o conhecimento
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prévio das identidades dos competidores, antes da realização do pregão eletrônico (com
possibilidade de formação de conluio).
Irregularidade nos termos de impugnação do Edital: O Item 9.1 do Edital disciplina que a
impugnação do edital do pregão eletrônico deverá ser protocolada pessoalmente:
“9 - Da Impugnação ao Edital
9.1 Até 02 (dois dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer
pessoa poderá impugnar o ato convocatório do Pregão, devendo protocolá-los pessoalmente
no local com documentação do representante legal da Empresa, para o setor “Executante”
indicado no Anexo I - Termo de Referência (Art 18 caput do Decreto 5.450/05).” ((Grifo nosso)
O mencionado Decreto nº 5.450/2005, Art. 18 caput estabelece, todavia, que a impugnação do
ato convocatório do pregão eletrônico se dará de forma eletrônica:
“Art. 18. Até dois dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer
pessoa poderá impugnar o ato convocatório do pregão, na forma eletrônica.”. (Grifo nosso)
A exigência de que a impugnação seja protocolada pessoalmente, em dois dias úteis, pode inibir
ou até impossibilitar o exercício do direito à impugnação por parte dos interessados,
principalmente, os que têm sede em outros Estados.
Sugere-se, portanto, que o meio para impugnação do Edital não deveria se restringir à forma
pessoal, devendo assim oferecer a forma eletrônica como alternativa, de modo a facilitar o
exercício do direito à impugnação pelos interessados. Assim é o posicionamento do Tribunal de
Contas da União prolatado no Acórdão TCU nº 2.632/2008 – Plenário:
“(…) não se defende aqui a tese de que o meio eletrônico seja o único modo de veiculação de
impugnações e esclarecimentos, haja vista que tal meio pode coexistir perfeitamente com a
forma tradicional. Doutrina abalizada entende que o regulamento em foco não estabelece
regras formais sobre o modo de encaminhamento da impugnação e que o direito de petição do
particular poderá ser exercido por qualquer via, não obrigatoriamente apenas pela Internet,
não podendo a Administração se recusar a receber impugnação formulada por escrito de
forma tempestiva (…).”
Requisito restritivo concernente ao documento exigido para fins de comprovação de
regularidade fiscal: O Item 2.2.9 do Anexo III do Edital exige “Prova de regularidade do
interessado para com a Fazenda Municipal (Mobiliária e Imobiliária) no Município de São
Paulo”.
A regularidade fiscal, contudo, deve guardar relação com o ramo de atividade do fornecedor
interessado, conforme se depreende do art. 193, do Código Tributário Nacional – CTN:
“Art. 193. Salvo quando expressamente autorizado por lei, nenhum departamento da
administração pública da União, dos Estados, do Distrito Federal, ou dos Municípios, ou sua
autarquia, celebrará contrato ou aceitará proposta em concorrência pública sem que o
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contratante ou proponente faça prova da quitação de todos os tributos devidos à Fazenda
Pública interessada, relativos à atividade em cujo exercício contrata ou concorre.” (Grifo
nosso)
Tal entendimento também é reforçado pela jurisprudência do Tribunal de Contas do Estado de
São Paulo, conforme os autos do TC-030818/026/08:
“A demonstração de regularidade fiscal, para fins de aplicação do artigo 29 da Lei de
Licitações, é devida somente em relação ao fato gerador do tributo, ou seja, deve guardar
correlação com o objeto pretendido pela Administração e, quando se tratar de vinculação a
atividade em que se exija o recolhimento junto aos municípios, ainda assim não se poderá
impor aos interessados prova de regularidade junto ao cadastro imobiliário municipal.” (Grifo
nosso)
Sugere-se, portanto, que o pedido de exação fiscal de tributos imobiliários sobressai-se
incompatível com o ordenamento jurídico disposto, uma vez que tais tributos não se relacionam
com o exercício da atividade objeto do contrato. Desta forma, a exigência do Edital pode ter
restringido a competitividade do certame.
MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE: A Secretaria Municipal de Saúde – SMS encaminhou a
resposta da OS SPDM, em 23 de Outubro de 2018, que assim se manifestou:
“A D. Equipe de Auditores apontou três requisitos que podem ter restringido a competitividade
do Pregão Eletrônico n° 001/2015:
1. Exigência de visita técnica obrigatória;
2. Irregularidade nos termos de impugnação do Edital; e
3. Requisito restritivo concernente ao documento exigido para fins de comprovação de
regularidade fiscal.
Com a devida vênia, não há fundamento ou base legal para tais alegações, senão vejamos:
1. Exigência de visita técnica obrigatória:
A exigência obrigatória da visita técnica não induz ou predispõe restrição à competitividade,
pois as condições são iguais a todos os que quiserem participar, sem qualquer distinção.
Sua exigência obrigatória é baseada justamente para garantir que as participantes tomem
pleno conhecimento de todo o escopo técnico do serviço a ser executado e possam melhor
formular seus preços com melhor exatidão, a fim de evitar problemas futuros de execução que
certamente traria prejuízos ao contrato de gestão e principalmente à sociedade.
Podemos citar como exemplo o próprio Processo no 001/2015. A licitante interessada com a
visita técnica pôde obter informações imprescindíveis para a sua composição de valores.
Com a visita a empresa teve conhecimento de modelos, marcas e quantidades de equipamentos
de radiologia, ultrassonografia e eletroencefalograma. A quantidade de exames e como são
executados, verificando a rotina de cada unidade de saúde. Também, verificou-se os tipos de
insumos que cada local disponha e a necessidade de manutenção em cada unidade.
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Novamente frisamos que o objetivo da obrigatoriedade da visita técnica visa resguardar o
processo, possibilitando que qualquer empresa interessada obtenha todas as informações
necessárias e participe do certame.
Acerca da finalidade da realização de visita técnica o Tribunal de Contas da União, no
Acórdão no 4.968/2011, assim já manifestou:
"A visita de vistoria tem por objetivo dar à Entidade a certeza e a comprovação de que todos os
licitantes conhecem integralmente o objeto da licitação e, via de consequência, que suas
propostas de preços possam refletir com exatidão a sua plena execução, evitando-se futuras
alegações de desconhecimento das características dos bens licitados, resguardando a Entidade
de possíveis inexecuções contratuais. 11.1.3.2. Portanto, a finalidade da introdução da fase de
vistoria prévia no edital é propiciar ao proponente o exame, a conferência e a constatação
prévia de todos os detalhes e características técnicas do objeto, para que o mesmo tome
conhecimento de tudo aquilo que possa, de alguma forma, influir sobre o custo, preparação da
proposta e execução do objeto".
Portanto, indiscutivelmente a exigência de visita técnica obrigatória é um procedimento que
não restringe a participação e que contribui para que as empresas possam formular seus
preços com melhor exatidão, evitando problemas futuros na execução.
2. Forma de receber impugnação ao Edital;
Considerando que o pregão eletrônico é disponibilizado em plataforma digital, as impugnações
e pedidos de esclarecimentos também poderiam ser realizados via eletrônica.
Desta forma, não houve limitação a apresentação de tais pedidos, os quais coexistiram.
Tribunal de Contas da União parece concordar com essa posição:
"(...) não se defende aqui a tese de que o meio eletrônico seja o único modo de veiculação de
impugnações e esclarecimentos, haja vista que tal meio pode coexistir perfeitamente com a
forma tradicional. Doutrina abalizada entende que o regulamento em foco não estabelece
regras formais sobre o modo de encaminhamento da impugnação e que o direito de petição do
particular poderá ser exercido por qualquer via, não obrigatoriamente apenas pela Internet,
não podendo a Administração se recusar a receber impugnação formulada por escrito de
forma tempestiva (...)".
(TCU, Acórdão no 2.632/2008 – Plenário, Rel. Min. Marcos Bem querer Costa, julgado em
19.11.2008.)
3. Requisito restritivo concernente ao documento exigido para fins de comprovação de
regularidade fiscal.
Alega a D. Coordenação de Auditoria Geral do Município de São Paulo que a OS SPDM
restringiu a participação de licitantes interessadas com a exigência de certidão de
regularidade fiscal de tributos imobiliários.
Esta alegação está desprovida de fundamento e legalidade, uma vez que o Edital poderia ter
sido impugnado se de fato houvesse restringido alguma participação, o que não ocorreu.
Por sua vez, essa exigência não é restritiva, mas sim em total compasso com a legislação que
regula o certame, senão vejamos:
O artigo 27 da Lei 8666/93 estabelece os critérios para habilitação:
"Art. 27. Para a habilitação nas licitações exigir-se-á dos interessados, exclusivamente,
documentação relativa a:
I - Habilitação jurídica;
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II - Qualificação técnica;
III - qualificação econômico-financeira;
IV - Regularidade fiscal e trabalhista;
V-Cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7o da Constituição Federal".
Vale destacar também o inciso III, do art. 29:
"Art. 29. A documentação relativa à regularidade fiscal, conforme o caso, consistirá em: (...)
III - prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, se houver,
relativo ao domicilio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;".
Desse modo, como requisito à participação das licitações públicas, o interessado deve
demonstrar a habilitação jurídica, a qualificação técnica, a qualificação econômico-financeira,
a regularidade fiscal e trabalhista, bem como o cumprimento do artigo 7o, XXXIII, da
Constituição Federal.
Logo, a regularidade fiscal de tributos imobiliários está plenamente incorporada na exigência
do inciso IV do artigo 24, uma vez que se trata de regularidade fiscal.
Diante de todo o exposto, não há que se falar em Possível restrição à competitividade do
processo de seleção referente ao Pregão Eletrônico no 001/2015.”
PLANO DE PROVIDÊNCIAS
Não informado.
PRAZO DE IMPLEMENTAÇÃO
Não informado.
ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA
A análise da equipe de auditoria a respeito de cada requisito está descrita abaixo.
1. Exigência de visita técnica obrigatória: A SPDM alegou que a visita técnica obrigatória
não restringe a competitividade porque é exigida igualmente de todos os competidores.
Reforçou que a visita traz benefícios ao reduzir os riscos da contratação, uma vez que garante
que os participantes tenham pleno conhecimento do objeto.
A equipe de auditoria mantém seu entendimento de que a visita técnica poderia ser facultativa,
condicionada à apresentação de declaração do responsável técnico de que possui pleno
conhecimento do objeto.
Primeiramente, avalia-se que a competitividade é prejudicada, pois tratam-se de 32 unidades a
serem visitadas em um intervalo de 2 dias, fato que também possibilitaria o conhecimento
prévio dos competidores entre si.
Entende-se que o Edital deveria ser completo, de forma que os competidores dispusessem de
todas as informações necessárias para a elaboração de suas propostas. As informações
disponíveis no Edital também deveriam incluir, portanto, os modelos, as marcas e as
quantidades de equipamentos utilizados, ao contrário do que alega a SPDM, de que tais
informações deveriam ser conhecidas somente durante a visita técnica.
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A título de exemplo, pode-se citar o Edital de Concorrência Simplificada n° 197/2016 do
Instituto de Atenção Básica e Avançada à Saúde – IABAS, de 03/11/2016, referente à
contratação de empresa para a prestação de serviços de radiologia. O instrumento convocatório
traz cláusula sobre a visita técnica facultativa, conforme descrito abaixo:
“Os fornecedores interessados poderão, FACULTATIVAMENTE, efetuar vistoria prévia nos
locais onde prestarão os serviços, para fins de reconhecimento das condições em que se
apresentam. Por se tratar de visita facultativa, não será emitido comprovante pelo IABAS da
vistoria.
a) A vistoria poderá ser realizada até 01 (um) dia útil antes da data final estipulada para
entrega da proposta.
b) A vistoria deverá ser agendada através do e-mail cs@iabas.org.br,
compras.sp@iabas.org.br.
c) Em nenhuma hipótese, o desconhecimento das condições operacionais poderá ser alegado
como justificativa para inexecução ou execução irregular do serviço a ser prestado, ou ainda,
solicitar qualquer alteração do valor do contrato a ser celebrado.”
2. Irregularidade nos termos de impugnação do Edital: A SPDM alega que as impugnações
e pedidos de esclarecimentos também podiam ser feitos através da própria plataforma do pregão
eletrônico licitações-e.
A equipe de auditoria mantém o entendimento sobre a irregularidade identificada, apesar do
alegado pela SPDM. O Item 9.1 do Edital é claro ao afirmar que a impugnação do edital deveria
ser protocolada pessoalmente, sem fazer nenhuma menção à possibilidade de se apresentar
pedido de impugnação através da plataforma digital.
“9.1 Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer
pessoa poderá impugnar o ato convocatório do Pregão, devendo protocolá-los pessoalmente
no local com documentação do representante legal da Empresa, para o setor “Executante”
indicado no Anexo I - Termo de Referência (art. 18 caput do Decreto 5.450/05).” (grifos
nossos)
Ademais, o item 9.4. do Edital ainda reforça que nenhum pedido de impugnação em desacordo
com o estipulado no item 9.1 seria conhecido, conforme descrito abaixo.
“9.4. Não serão reconhecidos os pedidos de impugnação interpostos em desacordo com este
item do Edital.”
A equipe de auditoria ressalta, ainda, a questão da legitimidade ativa para impugnar o edital,
que deveria ser conferida a qualquer pessoa, não se restringindo apenas aos interessados no
certame, conforme disposição do art. 18 caput do Decreto nº 5.450/2005, citado no próprio item
9 do Edital. O requisito do item 9.1. referente à necessidade de apresentação de “documentação
do representante legal da Empresa” também se mostra inadequado, uma vez que poderia
sugerir a restrição dos pedidos de impugnação apenas às empresas interessadas.
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Art. 18 do Decreto 5.450/05: “Até dois dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão
pública, qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório do pregão, na forma
eletrônica.” (Grifos nosso)
3. Requisito restritivo concernente ao documento exigido para fins de comprovação de
regularidade fiscal: A SPDM afirmou que não se trata de irregularidade, uma vez que havia
possibilidade de impugnação do Edital, que não ocorreu. Além disso, destacou que a
regularidade fiscal de tributos imobiliários tem previsão legal nos Art. 27, IV e 29, III da Lei nº
8.666/1993.
A equipe de auditoria concorda que a regularidade fiscal referente aos tributos imobiliários está
amparada nos dispositivos legais citados pela SPDM. Entretanto, ressalta que sua interpretação
deve ser realizada em conjunto com o art. 193 do CTN, conforme explicado anteriormente.
Assim, não se justifica a comprovação de regularidade fiscal de tributos que não se relacionam
com as atividades contratadas. A equipe de auditoria ressalta que tal entendimento amplia as
condições de participação e a competitividade do certame.
RECOMENDAÇÃO 016
Recomenda-se à SMS que solicite à SPDM, para os próximos pregões, a adequação dos editais
de modo a evitar as restrições de competitividade (exigência de visita técnica obrigatória;
irregularidade nos termos de impugnação do Edital e requisito restritivo concernente ao
documento exigido para fins de comprovação de regularidade fiscal).

Prestação de Contas
CONSTATAÇÃO 013 - Atrasos na análise das prestações de contas da SPDM realizada
pela SMS prejudicando a devolução dos recursos ao Erário Municipal.
A partir da análise dos Relatórios de Despesas Passíveis de Glosa elaborados pelo Núcleo
Técnico de Prestação de Contas - NTPC da SMS, foram identificados oito convênios com
despesas que deveriam ser ressarcidas ao Fundo Municipal de Saúde, conforme entendimento
da Pasta.
Estes ressarcimentos referem-se às despesas realizadas com as prestadoras SPX e/ou Guarnieri
Prestação de Serviços S/C LTDA e estão identificados na tabela abaixo.
Tabela 10: Despesas passíveis de glosa, conforme relatórios do NTPC
Convênio

Período de vigência do
Convênio

Data da
Publicação do
Relatório

Possível glosa envolvendo
SPX ou Guarnieri

Prazo para
devolução
dos recursos

CV029/2005

21/12/2005 a 31/03/2008

14/06/2017

R$ 708.910,00
(atualizado em jun/2017)

05/07/2017

CV023/2006

12/06/2006 a 31/08/2008

08/05/2017

R$ 696.240,36
(atualizado em fev/2017)

05/06/2017
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CV024/2006

26/06/2006 a 31/08/2008

08/05/2017

R$ 1.075.240,15
(atualizado em mai/2017)

05/06/2017

CV004/2007

14/02/2007 a 31/08/2008

13/12/2016

R$ 877.540,46
(atualizado em nov/2016)

05/01/2017

CV 034/2007

31/10/2007 a 31/08/2008

30/05/2017

R$ 161.831,37
(atualizado em abr/2017)

05/07/2017

CV040/2007

31/10/2007 a 31/08/2008

01/06/2017

R$ 297.757,58
(atualizado em abr/2017)

05/07/2017

CV081/2008

01/09/2008 a 31/01/2009

28/11/2016

R$ 8.855.909,01
(atualizado em nov/2016)

05/12/2016

CV016/2009

01/02/2009 a 31/06/2016

28/11/2016

R$ 141.437.738,54
(atualizado em jul/2016)

05/12/2016

TOTAL

R$ 154.111.167,47
(valor aproximado)

Entende-se que a realização tardia da análise das prestações de contas dificulta a conclusão do
procedimento de ressarcimento, uma vez que prejudica o levantamento de evidências para o
embasamento do mesmo. Neste sentido, observa-se que algumas prestações de contas foram
analisadas após nove anos do término dos convênios listados na tabela acima.
A dificuldade para análise das prestações de contas após o tempo transcorrido é citada no
Relatório de Despesas com Ressalvas do Convênio CV040/2007: “Informamos que devido ao
tempo passado o NTCSS não possui elementos técnicos para avaliar se a ressalva apontada
trouxe prejuízo ao Erário Municipal.”
Segundo informação da SMS, nenhum ressarcimento foi realizado até o término de elaboração
deste Relatório, sugerindo descumprimento aos prazos estabelecidos pelo NTPC nos relatórios
de despesas passíveis de glosa e ineficiência no processo.
MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE: A Secretaria Municipal de Saúde – SMS encaminhou a
resposta da OS SPDM, em 23 de Outubro de 2018, que assim se manifestou:
“Sustenta a D. Coordenação de Auditoria Geral do Município de São Paulo que analisou os
Relatórios de Despesas Passíveis de Glosa elaborados pelo Núcleo Técnico de Prestação de
Contas - NTPC da SMS e que foram identificados oito convênios com despesas que deveriam
ser ressarcidas ao Fundo Municipal de Saúde, mas que a realização tardia das prestações de
contas dificulta a conclusão do procedimento de ressarcimento.
Entretanto, esses relatórios de Despesas Passíveis de Glosa elaborados pelo Núcleo Técnico de
Prestação de Contas - NTPC da SMS ainda pendem de apreciação e manifestação da SPDM.
Assim sendo, caso persista este apontamento, requer-se como medida da mais lídima justiça,
seja oportunizado à SPDM o acesso total e irrestrito aos documentos que compõe e que se
basearam esses Relatórios de Despesas Passíveis de Glosa, bem como o direito de manifestarse tempestivamente em sua defesa.”
PLANO DE PROVIDÊNCIAS
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Não informado.
PRAZO DE IMPLEMENTAÇÃO
Não informado.
ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA
A SPDM informou que ainda não teve a oportunidade de se manifestar e apresentar sua defesa
aos Relatórios de Despesa Passíveis de Glosa elaborados pelo NTPC.
A SMS por sua vez, não se manifestou.
A equipe de auditoria ressalta que este apontamento se refere exclusivamente à demora na
análise das Prestações de Contas, de responsabilidade da SMS, uma vez que foram identificadas
análises realizadas após nove anos do término dos Convênios.
Ressalta-se também que o trabalho da auditoria não adentrou o mérito das análises ou o critério
adotado para glosa pelo NTPC. Entende-se que os relatórios fazem o levantamento de todas as
despesas realizadas com as duas empresas, que, segundo solicitação da Chefia de Gabinete da
Pasta, deveriam ser ressarcidas ao Fundo Municipal de Saúde. Abaixo segue trecho dos
relatórios que baseia o entendimento da equipe de auditoria:
“[...] o CPCS identificou o fornecedor SPX Serviços de Imagem Ltda. e Guarnieri Prestação de
Serv. S/C Ltda. cujas despesas realizadas devem ser ressarcidas ao Fundo Municipal de Saúde,
conforme entendimento da Chefia de Gabinete”.
Assim, mantém-se o entendimento de que as análises das Prestações de Contas realizadas pelo
NTPC não foram realizadas tempestivamente, o que dificulta o processo de glosa.
RECOMENDAÇÃO 017
Recomenda-se à SMS que realize as análises das Prestações de Contas dos atuais Contratos de
Gestão mantidos com a SPDM de forma tempestiva (CG003/2015, CG004/2015, CG005/2015,
CG014/2015 e CG015/2015).
RECOMENDAÇÃO 018
Recomenda-se à SMS que, caso mantenha o entendimento de que as despesas referentes à SPX
e à Guarnieri apuradas nos Relatórios de Despesas Passíveis de Glosa elaborados pelo NTPC
devam ser glosadas, proceda ao processo de restituição garantindo às empresas o direito ao
contraditório e à ampla defesa.
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ANEXO II – ESCOPO E METODOLOGIA

Trabalho realizado de acordo com as normas brasileiras de auditoria, abrangendo:
●
●
●
●
●
●

Planejamento dos trabalhos;
Solicitação de processos e documentos;
Visita às unidades de saúde;
Circularização de informações;
Conferência de cálculos e confronto de valores; e
Entrevista com os responsáveis pela área auditada.
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