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SUMÁRIO EXECUTIVO 

 

 

Sr. Coordenador, 

 

Este trabalho de auditoria, realizado em atendimento à Ordem de Serviço nº 017/2019/CGM-

AUDI, teve como objetivo analisar a regularidade e a conformidade com os diplomas legais 

correlatos dos Processos nº 2015-0.121.584-8 e nº 2015-0.163.156-6 que tiveram como objeto a 

contratação de empresa para fornecimento em consignação de materiais para neurocirurgia com 

finalidade de fechamento de crânio com comodato de equipamentos, materiais e instrumentais a 

serem utilizados nas Unidades Hospitalares pertencentes à Autarquia Hospitalar Municipal. O 

primeiro processo refere-se ao Pregão Presencial nº 025/2015 que ensejou a desclassificação da 

empresa Stryker do Brasil Ltda. e consagrou como vencedora a empresa HMS – Importação e 

Comércio de Produtos Médicos Ltda. Já o segundo, trata-se da Contratação Emergencial nº 

074/2015 cuja empresa vencedora foi a Stryker do Brasil Ltda. 

 

A partir dos achados de auditoria, a Autarquia Hospitalar Municipal foi informada das possíveis 

fragilidades por meio do documento “SA Final OS 017/2019”, através do processo SEI 

6067.2019/0002925-3.  

 

Do resultado dos trabalhos destacam-se as seguintes constatações: 

 
CONSTATAÇÃO 001 - Inadequação dos itens fornecidos pela empresa Stryker do Brasil 

Ltda. através da Contratação Emergencial nº 074/2015 (Processo nº 2015-0.163.156-6): 

Durante processo de contratação emergencial de materiais para neurocirurgia com finalidade de 

fechamento de crânio realizado pela AHM, o Núcleo de Licitações solicitou a aprovação da 

Comissão Técnica de OPME (Órteses, Próteses e Materiais Especiais) com base apenas no 

catálogo comercial da empresa Stryker do Brasil Ltda. Tal empresa consagrou-se vencedora do 

certame, porém, posteriormente, constatou-se que o material fornecido pela mesma tratava-se de 

material para uso em cirurgias de bucomaxilo e não para neurocirurgia. Além da inadequação dos 

materiais adquiridos com análise feita somente com base no catálogo comercial (sem fase de 

amostras presencial), averiguou-se a falta de um reporte formal de tal fato ao Núcleo de 

Licitações. 

          RELATÓRIO DE AUDITORIA 

 
Ordem de Serviço: O.S 017/2019/CGM_AUDI 

Unidade Auditada: Autarquia Hospitalar Municipal (AHM) 

Período de Realização: 11/02/2019 a 14/03/2019 
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CONSTATAÇÃO 002 - Ausência de aplicação de penalidade à empresa que apresentou 

declaração falsa no Pregão Presencial nº 025/2015:  

Mesmo com a penalidade aplicada pelo Estado da Bahia à empresa Stryker do Brasil Ltda. que a 

declarou suspensa para licitar junto à Administração Púbica, a mesma participou do Pregão 

Presencial nº 025/2015 da AHM da PMSP. Além disso, a empresa assinou Declaração de 

Cumprimento das Condições de Habilitação onde declarou atender plenamente os requisitos de 

habilitação exigidos no edital. A Assessoria Jurídica ao tomar conhecimento da situação da 

empresa apenas atestou sua inabilitação e desclassificação da proposta, porém não aplicou 

nenhuma das penalidades previstas nos próprio edital de licitação.  

A AHM, por meio do seu Departamento de Órteses, Próteses e Materiais Especiais, Assessoria 

Jurídica e Núcleo de Licitações, manifestou suas justificativas por meio do "Encaminhamento 

AHM/G SEI Nº 015977004”. Frente aos achados de auditoria e à resposta da Unidade, esta 

equipe de auditoria concluiu os trabalhos com a Análise dos fatos e as respectivas 

Recomendações, a serem expostas nos anexos a seguir: 

Anexo I – Descritivo deste trabalho; 

Anexo II - Escopo e a metodologia. 

 

São Paulo, 22 de abril de 2019. 
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ANEXO I – DESCRITIVO 

 
 

 

CONSTATAÇÃO 001 - Inadequação dos itens fornecidos pela empresa Stryker do Brasil 

Ltda. através da Contratação Emergencial nº 074/2015 (Processo nº 2015-0.163.156-6). 

 

A fim de não se interromper o atendimento pós-trauma nas Unidades Hospitalares da AHM foi 

realizada a Contratação Emergencial nº 074/2015, tendo em vista o esgotamento do quantitativo 

do Termo de Contrato nº 197/2014, ainda vigente à época (mesmo após o aditivo permitido por 

lei realizado em 01/04/2015).  

Foram solicitados orçamentos a diversas empresas com o objetivo de suprir os dois meses 

restantes de contrato, cujo objeto era a contratação emergencial de empresa para fornecimento 

em consignação de materiais para neurocirurgia com a finalidade de fechamento de crânio com 

comodato de equipamentos, materiais e instrumentais.  

Cinco propostas comerciais foram recebidas e, dentre elas, a que apresentou o menor preço 

global para o item 1, conforme fls. nº 03 do Processo nº 2015-0.163.156-6, foi a empresa Stryker 

do Brasil Ltda. Em seguida, a Comissão Técnica de OPME (Órteses, Próteses e Materiais 

Especiais), baseando-se apenas no catálogo técnico fornecido pela empresa Stryker, segundo e-

mail da foto nº 001 abaixo, atestou que o material ofertado pela empresa correspondia ao Sistema 

de Fechamento de Crânio e dessa forma atendia ao objeto do contrato emergencial. 
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Foto nº 001: E-mail de aprovação da Comissão Técnica de OPME. 

 

Constatou-se posteriormente, porém, que o material adquirido na contratação emergencial não era 

o mais adequado para utilização em neurocirurgias e sim para utilização em cirurgias de 

bucomaxilo, segundo declaração por e-mail do neurocirurgião Dr. S. D. do Hospital Municipal 

Prof. Dr. Alípio Correa Netto à época, conforme foto nº 002 abaixo: 
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Foto nº 002: E-mail do Dr. S. D. 

 

É importante lembrar que análises técnicas de materiais baseados apenas nos catálogos fornecidos 

pelas empresas sem uma fase de amostras, podem causar sérios prejuízos, não só em termos 

financeiros para a Administração Pública, como também para os pacientes, tendo em vista que o 

uso de materiais não totalmente adequados pode aumentar o tempo de cirurgia e interferir na 

cicatrização e estética do paciente conforme exposto pelo próprio neurocirurgião.  

 

Ressalta-se ainda a importância de se reportar formalmente tais inadequações dos objetos 

adquiridos a fim de questionar e possivelmente responsabilizar a empresa contratada. Conforme e-

mails apresentados abaixo (fotos nº 003 e nº 004), apesar de identificadas, as inadequações não 

foram formalmente relatadas e o material foi utilizado apesar da parcial adequação à 

neurocirurgia. Sem o formal reporte, a Administração Pública continua a receber o material 

inadequado ao uso final e fica impossibilitada de cobrar quaisquer providências da empresa 

fornecedora.    
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Foto nº 003: Troca de e-mails referente à inadequação dos materiais fornecidos pela empresa Stryker e a falta de 

sua reclamação formal.  
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Foto nº 004: Troca de e-mails referente à inadequação dos materiais fornecidos pela empresa Stryker e a falta de 

sua reclamação formal.  

 

 

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE 

 

Conforme explanado no próprio relatório a contratação emergencial foi para cobertura do 

período até o termino da contratação regular, sendo que para esse tipo de contratação é 

necessário o cumprimento de prazos curtos e uma analise de amostra poderia prolongar o 

processo pela necessidade de deslocamento dos especialistas dos hospitais a sede da AHM. 

Ainda que durante o curto período do TC com a empresa Stryker de 07/07/2015 a 06/09/2015 
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não houve queixa formal dos neurocirurgiões das unidades HMACN, HMARS, HMCC, 

HMFMPR, referente a inadequação. Tendo se manifestado Dr. S., neurocirurgião do HMACN, 

já durante as etapas do processo licitatório 2015.0.121.584-8 para a contratação regular por 

período de um ano. 

 

PLANO DE PROVIDÊNCIAS 

 

Já foi acrescentada ao Termo de referencia das contratações emergenciais a entrega de amostra 

a qualquer momento, quando a equipe achar necessário para dirimir dúvidas quanto ao 

material ofertado. 

 

PRAZO DE IMPLEMENTAÇÃO 

 

Imediato. 

 

ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA 

 

Esta equipe de auditoria entende que por conta da urgência envolvida em um Contrato de 

Emergência opte-se pela não exigência de uma fase de amostras por conta do tempo e recursos 

dispendidos na mesma. No entanto, por todo o exposto acima, percebe-se que para a aquisição 

dos Sistemas de Reconstrução Craniana (placas, micro parafusos e telas) há a necessidade de um 

cuidado especial na contratação por conta da similaridade desses materiais com os usados em 

cirurgias de bucomaxilo. Desta forma, apesar dos argumentos apresentados pelo Núcleo de 

Órteses, Próteses e Materiais Especiais (OPME), ressalta-se a necessidade da obrigatoriedade da 

fase de amostras para a contratação de materiais para Reconstrução Craniana.  

 

Além disso, a falta do reporte formal sobre a inadequação do material adquirido no contrato 

emergencial impossibilitou que o Núcleo de Licitações tomasse ciência do ocorrido. Deste 

modo, não foi tomada nenhuma ação para exigir a substituição dos materiais de bucomaxilo por 

materiais de neurocirurgia e nem se aplicou qualquer outra penalidade à empresa contratada no 

certame.  

 

RECOMENDAÇÃO 001 

 

Recomenda-se incluir nos processos licitatórios emergenciais para aquisição dos Sistemas de 

Reconstrução Craniana (placas, micro parafusos e telas) a obrigatoriedade da fase de amostras 

para evitar possíveis equívocos na contratação do objeto. 

 

RECOMENDAÇÃO 002 

    

Recomenda-se orientar formalmente os envolvidos no processo de utilização dos materiais para 

que reportem qualquer irregularidade constatada ao Núcleo de Licitações, sob pena de 

responsabilidade.  
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CONSTATAÇÃO 002 - Ausência de aplicação de penalidade à empresa que apresentou 

declaração falsa no Pregão Presencial nº 025/2015. 

 

Em 28/08/2014 a empresa Stryker do Brasil Ltda. foi declarada suspensa para participar de 

licitações pelo Estado da Bahia, sendo que o término dessa sanção se deu em 20/11/2015. No 

entanto, durante esse período, foi constatado que a referida empresa participou do Pregão 

Presencial nº 025/2015 da AHM do município de São Paulo, violando o item 3.2 subitem 3.2.3 

do Edital, transcrito abaixo: 

 

“3.2 Será vedada a participação de empresas: 

(...) 

3.2.3 Suspensas, temporariamente, de participação em licitação e 

impedidas de contratar com a Administração Pública, nos termos do Art. 87, III, 

da Lei nº 8.666/1993 e Orientação Normativa nº 03/12 – PGM; 

(...)” 

 

De acordo com legislação, jurisprudência e Orientação Normativa nº 03/2012 – PGM, a empresa 

Stryker do Brasil Ltda. não poderia ter participado do referido pregão, pois conforme o REsp nº 

174.247/SP, 2º T., rel. Min. Castro Maia, DJ de 22.11.2004 do Superior Tribunal de Justiça, 

quanto a ampla eficácia contida no inciso III do artigo 87 da Lei Federal nº 8.666/93: 

 

“A punição prevista no inciso III do artigo 87 da Lei nº 8.666/93 não produz 

efeitos somente em relação ao órgão ou ente federativo que determinou a 

punição, mas toda a Administração Pública, pois, caso contrário, permitir-se-ia 

que a empresa suspensa contratasse novamente durante o período de suspensão, 

tirando desta a eficácia necessária”. 

 

Para agravar ainda mais a situação, mesmo tendo conhecimento de sua suspensão pelo Estado da 

Bahia que a impedia de participar de licitações no município de São Paulo, a empresa Stryker do 

Brasil Ltda. assinou Declaração de Cumprimento das Condições de Habilitação, Anexo IV, do 

edital de licitação – Pregão Presencial nº 025/2015, conforme foto nº 005 abaixo: 
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Foto nº 005: Declaração de Cumprimento das Condições de Habilitação da Empresa Stryker do Brasil Ltda. 

 

 

Com isso, embora a Assessoria Jurídica da AHM tenha indeferido o recurso interposto em 

11/05/2015 pela Stryker do Brasil Ltda. em face da desclassificação de sua proposta comercial 

no Pregão Presencial nº 025/2015 e tenha declarado a sua inabilitação por estar suspensa de 

participar em licitações, conforme fls. 609/612 do Processo nº 2015-0.121.584-8, não aplicou a 

penalidade contida no subitem 18.2 do item XVIII – DAS PENALIDADES – do Edital de 

Licitação por Pregão Presencial nº 025/2015, transcrito abaixo: 

 

“A licitante, que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a 

proposta, comportar-se de modo inidôneo ou fizer declaração falsa, estará 

sujeita à pena de suspensão de seu direito de licitar e contratar com a 

administração, pelo prazo de até 2 (dois) anos, observando os procedimentos no 

capítulo X, do Decreto Municipal nº 44.279/2003.”(grifamos) 

 

Conforme citado acima, a Orientação Normativa nº 03/2012 – PGM estava explicitamente 

descrita no edital do Pregão Presencial nº 025/2015 em seu subitem 3.2.3. Se ainda assim 

restassem dúvidas sobre a possibilidade da empresa participar ou não de licitações no município 

de São Paulo por estar suspensa em outro Estado da Federação, poder-se-ia realizar uma consulta 

junto ao Poder Público de São Paulo e verificar a sua idoneidade perante a PMSP. Porém, jamais 
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poderia fazer declarações falsas ou pressupor que estivesse inidônea apenas perante o Governo 

do Estado da Bahia. 

 

 

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE 

 

O Edital do Pregão Presencial nº 025/2015, em seu Item 3.2.3, vedou a participação de 

empresas Suspensas, temporariamente, de participação em licitação e impedidas de contratar 

com a Administração Pública. 

 

A empresa Stryker do Brasil Ltda teve sua proposta desclassificada, apresentando recurso em 

face da sua desclassificação. Neste momento, a empresa HMS IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO 

DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA apresentou contra razões de recurso, quando então noticiou 

que a empresa STRYKER DO BRASIL LTDA estava suspensa de licitar com a Administração 

pelo período de 28/04/2014 a 20/11/2015, ressaltando que mencionada penalidade fora 

aplicada no Estado da Bahia. 

 

Neste momento os autos vieram à esta Assessoria Jurídica, que se manifestou nas fls. 609 do 

processo nº 2015-0.121.584-8, prudentemente discorrendo que, considerando a suspensão de 

licitar da empresa "Stryker do Brasil Ltda", a mesma não atendeu os requisitos de habilitação, 

devendo portanto ter seu recurso desprovido e ser inabilitada para o certame. 

 

Manifestou-se ainda inferindo que, ainda que a penalidade tenha sido efetivada no Estado da 

Bahia, o termo "Administração Pública" abrange todos os entes federativos, portanto, inclusive 

no município de São Paulo. 

 

Referida manifestação culminou no despacho de fls. 613, publicado no DOC de 29/06/2015, 

pág. 79, posteriormente homologando o certame à empresa HMS - Importação e Comércio de 

Produtos Médicos Ltda, quando se deu fim a questão. 

 

De fato o Edital no Pregão nº 25/2015 constou previsão de penalidade para o caso em tela, 

conforme transcrevemos: 

 

"18.3 - Será aplicada a multa de 2% (dois por cento) do valor estimado do 

fornecimento tanto a licitante cuja proposta tenha sido classificada em primeiro 

lugar, e que venha a ser inabilitada por ter apresentado documentos que 
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seguramente não atendam as exigências deste Edital, como as demais licitantes 

que dêem causa aos tumultos durante a sessão pública de Pregão, ou, ao 

retardamento dos trabalhos em razão de comportamento inadequado de seus 

representantes". 

 

Assim, notoriamente caberia aplicação da penalidade à empresa "Stryker do Brasil Ltda", eis 

que apresentou proposta estando suspensa de licitar, inclusive, assinando declaração de que 

estava apta a habilitação. 

 

Ocorre que, por um equivoco, a Assessoria Jurídica à época não atentou a tal previsão, 

deixando de aplicar a devida penalidade. 

 

PLANO DE PROVIDÊNCIAS 

 

Insta mencionar que a Assessora Jurídica responsável pelo processo à época dos fatos, Dra. V. 

L., não faz mais parte do quadro de servidores desta Autarquia, inclusive, tivemos noticia do seu 

falecimento em meados de 2018, entretanto, os demais Assessores Jurídicos da Autarquia 

Hospitalar Municipal já foram devidamente orientados por sua chefia a proceder com a 

aplicação de penalidade em casos futuros. 

 

PRAZO DE IMPLEMENTAÇÃO 

 

Imediata. 

 

ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA 

 

Apesar da Assessoria Jurídica da AHM ter concordado com a ausência de aplicação da penalidade, 

a equipe de auditoria entende que, além da orientação informada no plano de providências para 

casos futuros, é necessário que haja a aplicação da penalidade prevista no Edital do Pregão 

Presencial nº 025/2015, tendo em vista que o seu prazo prescricional ainda não venceu, conforme 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça transcrito abaixo: 

 

“ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO ADMINISTRATIVO. 

PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. DATA DO ATO OU 

FATO LESIVO. PRINCÍPIO DA ACTIO NATA. CIVIL. JUROS DE MORA. 

TERMO INICIAL: CITAÇÃO. MULTA (ART. 538, PARÁGRAFO ÚNICO, DO 

CPC). AFASTAMENTO. RECURSO ESPECIAL DA DEMANDADA IMPROVIDO. 

RECURSO ESPECIAL DAS DEMANDANTES PARCIALMENTE CONHECIDO E, 

NESSA PARTE, PROVIDO. (REsp 769942/RJ, DJe de 15/12/2009)”. 
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É possível observar que o prazo prescricional para que a Administração instaure o processo 

administrativo para apuração das responsabilidades do contratado, em decorrência da inexecução 

das obrigações respectivas é de cinco anos, contados a partir do momento em que se conhece a 

infração. 

 

RECOMENDAÇÃO 003 

 

Recomenda-se que a AHM, mediante processo em que sejam garantidos a ampla defesa e o 

contraditório, aplique as penalidades previstas no Edital do Pregão Presencial nº 025/2015 

supramencionadas à empresa Stryker do Brasil Ltda. o mais breve possível, a fim de se evitar o 

término do prazo prescricional. 

 

 

CONSTATAÇÃO 003 - Contratação indevida de empresa suspensa pelo Governo do 

Estado da Bahia através do Termo de Contrato Emergencial nº 074/2015 (Processo nº 

2015-0.163.156-6).  

 

Conforme já mencionado no item 002 desse Relatório de Auditoria, a empresa Stryker 

encontrava-se suspensa para licitar e impedida de contratar com a Administração Pública (foto nº 

006 abaixo), porém, mesmo assim foi contratada emergencialmente pela AHM da PMSP. 
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Foto nº 006: Suspensão da empresa Stryker do Brasil Ltda. em pesquisa realizada pela empresa HMS no Portal da 

Transparência do Governo Federal. 

 

Uma vez que o Termo de Contrato Emergencial nº 074/2015 foi publicado no Diário Oficial da 

Cidade de SP em 17/07/2015 e que o período de duração da penalidade aplicada à Stryker do 
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Brasil Ltda. se encerrou somente em 20/11/2015, conclui-se que, de fato, a empresa não poderia 

ter sido declarada vencedora do referido contrato emergencial. 

 

Apesar de a penalidade de suspensão ter sido aplicada pelo Governo do Estado da Bahia, a 

empresa estava impedida de participar de quaisquer contratações perante toda a Administração 

Pública, pois segundo a Orientação Normativa PGM 03/2012 e jurisprudência conforme REsp nº 

174.247/SP: (...)“não produz efeitos somente em relação ao órgão ou ente federativo que 

determinou a punição”(...), conforme já analisado no item 002 desse Relatório de Auditoria. 

 

Através da análise da lista de documentos fiscais exigidos pela AHM, processo nº 2015-

0.163.156-6, fls. 89, constata-se que não seria possível detectar a suspensão da empresa Stryker 

do Brasil Ltda. perante o Governo do Estado da Bahia apenas com a apresentação dos mesmos, 

listados abaixo: 

“(...) 

A empresa deverá encaminhar os seguintes documentos: 

 

- CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica); 

- CND (Certidão Negativa de Débito do INSS); 

- CRF (Certidão de Regularidade do FGTS); 

- Certidão Conjunta; 

- Cadin; 

- CNDT (Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas); 

- Certidão de Tributos Mobiliários; 

- Declaração de Tributos Municipais (Caso a empresa contratada não 

seja do Município de São Paulo, juntamente com prova de regularidade 

do município sede da empresa). 

(...)” 

 

Mesmo sendo uma contratação emergencial, deveria ter sido exigido no rol de documentos uma 

declaração da empresa afirmando que atende a todos os requisitos de habilitação, tal qual é feito 

nos procedimentos normais de licitação, como por exemplo, as declarações que foram exigidas 

no Anexo IV (Declaração de Cumprimento das Condições de Habilitação) e VII (Declaração de 

Inexistência de Fato Impeditivo) do Edital do Pregão Presencial nº 025/2015. 

 

Adicionalmente, não foi possível identificar, no Processo nº 2015-0.163.156-6, a realização de 

verificação, em âmbito federal e estadual, da idoneidade da empresa contratada. Tendo em vista 

a Orientação Normativa nº 03/2012 – PGM e jurisprudência supracitada, é necessária a 

verificação da idoneidade da empresa com relação aos outros entes da federação. Conforme 

consta na foto nº 019, se a AHM tivesse realizado consulta em âmbito federal (através do site do 

Portal da Transparência), teria sido identificada a suspensão da empresa Stryker do Brasil Ltda. 

 

A contratação de empresa suspensa por outro ente da federação, além de ser contrária ao 

entendimento da Procuradoria Geral do Município e da jurisprudência, pode ser prejudicial em 

longo prazo, na medida em que enfraquece a penalidade aplicada à empresa de forma a 

incentivar condutas irregulares futuras. Além disso, há o aumento do risco de irregularidades na 

prestação do serviço contratado, pois a suspensão é um indício de que a empresa já praticou 

atividades de forma insatisfatória.  
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MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE 

 

O Núcleo de Licitações assim se manifestou: 

 

A contratação emergencial foi realizada com base na Lei Municipal nº 13.278/2002: 

 

Art. 40. Na celebração de contratos por dispensa ou inexigibilidade de licitação, 

exigir-se-ão do contratado, apenas, os documentos que comprovem: 

 

I - inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Nacional de 

Pessoas Jurídicas (CNPJ); 

 

II - regularidade perante a Seguridade Social e o Fundo de Garantia por Tempo 

de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos 

sociais instituídos por lei; 

 

III - regularidade perante a Fazenda do Município de São Paulo, quanto aos 

tributos relacionados com a prestação licitada, aplicáveis as normas do artigo 38 

deste decreto. 

 

Parágrafo Único. A critério da autoridade competente, observados os limites da 

legislação federal, poderão ser exigidos outros documentos complementares, 

relacionados no artigo 37 deste decreto, nas hipóteses em que o objeto da 

contratação assim o recomende. 

  

Sendo assim, foram solicitados para as empresas os documentos: 

  

 Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);  

 Certidão Negativa de Débito do INSS (CND);  

 Certidão de Regularidade do FGTS;  

 Certidão Conjunta; 

 CADIN; 

 Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas;  

 Certidão de Tributos Mobiliários e 

 Declaração de Tributos Municipais (Caso a empresa contratada não seja do Município 

de São Paulo, juntamente com prova de regularidade do município sede da empresa). 

 

Em linha com o Núcleo de Licitações, a Assessoria Jurídica assim se manifestou: 

 

Inicialmente, cumpre esclarecer que a contratação emergencial nº 074/2015 ocorreu 

anteriormente ao Pregão Presencial nº 025/2015, momento este em que esta Assessoria Jurídica 

não possuia qualquer informação de que a empresa "Stryker do Brasil Ltda" encontrava-se 

impedida de licitar. 

 

 Inclusive, conforme mencionado no tópico anterior, esta Pasta somente teve conhecimento da 

penalidade de impedimento de licitar aplicada no Estado da Bahia a referida empresa, pela 

recorrente HMS IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA, nos autos 

do Pregão Presencial nº 025/2015 - Processo Administrativo nº 2015-0.121.584-8, momento 

este, após análise do referido recurso, prontamente inabilitou a proponente. 
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 Ressalte-se ainda que na celebração de contratos por dispensa ou inexigibilidade de licitação, 

firmados com fulcro no art. 24, IV da Lei Federal nº 8.666/93, a exigência documental se 

restringe a: 

 

"I - inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Nacional de 

Pessoas Jurídicas (CNPJ); 

 

II - regularidade perante a Seguridade Social e o Fundo de Garantia por Tempo 

de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos 

sociais instituídos por lei; 

 

III - regularidade perante a Fazenda do Município de São Paulo, quanto aos 

tributos relacionados com a prestação licitada, aplicáveis as normas do artigo 38 

deste decreto. 

 

Parágrafo Único. A critério da autoridade competente, observados os limites da 

legislação federal, poderão ser exigidos outros documentos complementares, 

relacionados no artigo 37 deste decreto, nas hipóteses em que o objeto da 

contratação assim o recomende." (LM 13.278/2002 - Art. 40 c/c  DM 

44.279/2003) 

  

Nesse sentido, os documentos supra elencados foram devidamente anexados aos autos, 

encontrando-se todos vigentes no momento da contratação, conforme se depreenda das fls. 138 

a 143 do processo nº 2015-0.163.156-6. 

 

É sabido que documentação fiscal não se confunde com as condições de habilitação, sendo certo 

que, ainda que a documentação fiscal se encontre em regularidade, ainda há que se verificar as 

condições de habilitação, o que de fato no caso em tela, não ocorreu, haja vista que em nenhum 

momento consta nos autos a informação do Núcleo de Licitações ou do Sr. Pregoeiro de que a 

empresa "Stryker do Brasil Ltda" encontrava-se impedida de licitar com a Administração 

Pública, motivo pelo qual no Parecer da Assessoria Jurídica, houve a manifestação de que a 

empresa reunia os requisitos legais para a contratação emergencial.  

 

Motivo pelo qual, após os apontamentos desta Auditoria, essa Assessoria Jurídica, passará a 

recomendar ao Núcleo de Licitações que realize a pesquisa em todas as esferas: Municipal, 

Estadual e Federal e encarte nos processos futuros. 

 

 

PLANO DE PROVIDÊNCIAS 

 

Em atendimento a orientação da Procuradoria Geral do Município, para as próximas 

contratações emergenciais a Autarquia Hospitalar Municipal irá exigir a Declaração de 

Cumprimento das Condições de Habilitação e a Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo, 

além de realizar a consulta nas esferas Federal, Estadual e Municipal. 

 

PRAZO DE IMPLEMENTAÇÃO 

Imediato. 
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ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA 

 

A equipe de auditoria entende que o plano de providências apresentado pela Unidade é suficiente 

para sanar as irregularidades apontadas na Constatação 003 deste Relatório de Auditoria, pois com 

a exigência, pela AHM, da Declaração de Cumprimento das Condições de Habilitação e a 

Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo nas contratações emergenciais e a realização de 

consulta nas esferas Federal, Estadual e Municipal, além de possibilitar a aplicação de penalidades 

caso alguma empresa assine declaração falsa, será possível identificar previamente as empresas 

que porventura estejam suspensas para contratar e licitar com a Administração Pública. 

 

 

RECOMENDAÇÃO 004 

 

Recomenda-se que o Plano de Providências apresentado pela AHM seja implementado nas 

contratações emergenciais futuras a fim de sanar as fragilidades apontadas pela equipe de 

auditoria. 

 

 

 

ANEXO II – ESCOPO E METODOLOGIA 
 
 

 

 

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

 

 Planejamento dos trabalhos e reuniões com os responsáveis pela área auditada; 

 Consulta e análise dos Processos Administrativos nº 2015-0.121.584-8 e nº 2015-

0.163.156-6 relacionados ao Pregão Presencial nº 025/2015 e a Contratação Emergencial 

nº 074/2015, respectivamente; 

 Conferência e análise de conformidade dos comprovantes e da documentação relativa à 

execução dos contratos; 

 Solicitação de processos e documentos à AHM. 

 

 


