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SECRETARIA DE NEGÓCIOS JURÍDICOS

• PARECER:
(Chamamento n° 002/2017 — Contrato n° 027/2018)

A Secretaria de Suprimentos realizou o Chamamento Público n°

002/2017 para a formalização de contrato de gestão com Organização Social, na Area de

saúde, para a prestação de atendimento médico de urgência e emergência aos pacientes do

Sistema Único de Saúde nas dependências da Unidade de Pronto Atendimento - UPA e na

UBS "Dr. João Paccola Primo", no Núcleo Habitacional Luiz Zillo, dentro da sua capacidade

resolutiva e operacional, bem como o gerenciamento e execução do serviço SAMU 192.

Em face disso, foi celebrado o Contrato n° 027/2018, com a

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI, sendo que a

prestação dos serviços encerrou-se em 31/03/2021.

Embora se tenha encerrado a prestação dos serviços, foi necessária a

prorrogação da vigência do contrato para amparar novos repasses de valores, visando a

quitação integral de todas as despesas decorrentes da prestação dos serviços.

Conforme já explicado por ocasião do aditamento anterior, o presente

desajuste de valores, que aparentemente denotariam uma extrapolação de gastos, em verdade

demonstram uma otimização da utilização de recursos, se comparados com a estimativa

original do contrato, pois houve o acréscimo de serviços e o aumento de gastos com esses

serviços, porém, à época, não se fez o aporte de recursos, na mesma proporção do impacto

financeira causado por esses acréscimos

0 presente pedido de aditamento, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil

reais), deve ser analisado sob a mesma ótica do pedido anterior, ou seja, como uma

regularização da situação contratual e para se convalidar as alterações que foram promovidas

na prestação dos serviços, em beneficio da própria população que se utiliza dos serviços

médicos prestado através do contrato de gestão.

Além disso, e considerando que o valor solicitado é diminuto, em

comparação com o montante total da contratação, a alteração do valor contratual para se

viabilizar o repasse do montante supra, está prevista na legislação e no contrato.
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Na mesma esteira dos aditamentos anteriores, cita-se o artigo 65, inciso

II, alínea "d" da Lei 8.666/93, que prevê a possibilidade de modificação contratual, "in

verbis":

Art. 65. Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com

as devidas justificativas, nos seguintes casos:

II- por acordo das partes:

d) para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente

entre os encargos do contratado e a retribuição da administração

para a justa remuneração da obra, serviço ou fornecimento,

objetivando a manutenção do equilíbrio económico-financeiro inicial

do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou

previsíveis porém de conseqüências incalculáveis, retardadores ou

impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda, em caso de força

maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando idea econômica

extraordinária e extracontratual.

Também o contrato de gestão prevê possibilidade de alteração

contratual em sua cláusula sexta, vejamos:

6.3. Os valores previstos no contrato de gestão poderão ser revistos a

partir do primeiro dia do mês em que entrar em vigor a convenção

coletiva de trabalho da categoria, mediante requerimento da

contratada, que demonstre a efetiva necessidade de repactuação dos

valores contratados.

6.4. Excepcionalmente a Prefeitura poderá atender ix revisão do

contrato, nos termos do que dispõe o Art. 65, Inciso II, letra "d", da

Lei Federal n° 8.666/93, para restabelecer o equilíbrio econômico-

financeiro pactuado entre as partes, devidamente justificado em

processo administrativo, o que deverá ser requerido com antecedência,

sendo que tal pedido não poderá ser usado para justificar qualquer

atraso ou paralisação na execução dos serviços.

A prestação de serviços de saúde é fundamental para preservação da

saúde e da vida da população que necessita desse atendimento. A vida humana é o bem
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máximo consagrado pela Constituição Federal. Por óbvio que não pode o Município deixar

de prover este tipo de serviço aos pacientes do sistema público municipal de saúde.

O serviço público de saúde é dever constitucional do Estado, conforme

art. 196, da Constituição Federal, "in verbis":

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido

mediante políticas sociais e econômicas que visem el redução do risco

de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário as

ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Ainda sobre a possibilidade de modificação contratual, tanto a doutrina

como a jurisprudência administrativistas são uniformes no sentido de que o equilíbrio

financeiro dos contratos precisa ser mantido.

0 professor Hely Lopes Meirelles, no seu Curso de Direito

Administrativo Brasileiro, página 199, assim define o que seria equilíbrio financeiro:

"...o equilíbrio financeiro do contrato administrativo é a relação

estabelecida inicialmente pelas partes entre os encargos do contratado

e a retribuição da Administração para a justa remuneração do objeto

do ajuste. Essa relação encargo-remuneração deve ser mantida

durante toda a execução do contrato, a fim de que o contratado não

venha a sofrer indevida redução nos lucros normais do

empreendimento."

Assim, reiterando as razões já expostas no parecer exarado quando do

pedido de aditamento imediatamente anterior a este, submeta-se o presente à apreciação do

Exmo. Sr. Prefeito Municipal, para autorização do a tamento de valor requerido.
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