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SECRETARIA DE NEGÓCIOS JURIDICOS

PARECER:
(Chamamento n° 006/2020 — Contrato n°001/2021)

A Secretaria de Suprimentos realizou o Chamamento Público n°
006/2020 para a formalização de contrato de gestão com Organização Social, na área de
saúde, para o gerenciamento, operacionalização e execução dos serviços
técnicos/operacionais da Unidade de Pronto Atendimento do Município (UPA porte I); do
Pronto Atendimento da USF João Paccola Primo, localizado no bairro Núcleo Habitacional
Luiz Zillo; do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência — SAMU 192; e dos serviços
técnicos/operacionais do Pronto Atendimento exclusivo para atendimento de pacientes
suspeitos e confirmados com COVID-19.

Em face disso, foi celebrado o Contrato n° 001/2021, com a
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL NOSSA SENHORA DA PIEDADE, que
encontra-se vigente.

Ocorre que houve necessidade de aditamento contratual, pelos
seguintes motivos:
01) ajustar o plantão médico aos finais de semana, haja vista que o cenário de pandemia
apresenta uma dificuldade em encontrar médicos disponíveis para escala de plantões nos
serviços de urgência e emergência, principalmente aos finais de semana e feriados, onde sem
a remuneração diferenciada não lid possibilidade de se completar a escala de plantão;
02) Contratação e inclusão no quadro de recursos humanos do PAC de colaboradores
(Enfermeiro Diurno: Aumento de dois colaboradores; Enfermeiro Noturno: Aumento de dois
colaboradores; Técnico de Enfermagem Diurno: Aumento de cinco colaboradores; Técnico
de enfermagem Diurno: Aumento de quatro colaboradores), tendo em vista que haviam
UBS's da rede municipal de saúde que estavam fechadas para atendimento e seus servidores
cedidos para o PA Covid, porém, as referidas UBS's retomarão as suas atividades neste tries
de setembro e os servidores cedidos voltarão as suas funções de origem.
Considerando o laudo técnico emitido por empresa especializada, a entidade foi obrigada a
indenizar os colaboradores descritos com o grau máximo de insalubridade, de 40% dos
proventos para cada colaborador.
03) Prorrogação das atividades da unidade de Pronto Atendimento Covid — PAC até 28 de
fevereiro de 2022, tendo em vista que as Unidades de Saúde da Família "Antonio Beneetti" e
Dr. João Paccola Primo" retomarão As suas atividades normais, não sendo utilizadas como
referência aos atendimentos de suspeitos e confirmados com Covid-19.

A Secretaria de Saúde emitiu parecer técnico favorável A modificação
contratual, justificando, em suma, a dificuldade com relação a disponibilidade de médicos
para os plantões nos serviços de urgência e emergência, que as UBS's retornarão as suas
atividades normais (servidores cedidos para o apoio no PAC também voltarão para suas
atividades) e, ainda, que embora os números de internações e de casos de Covid-19 estejam
em queda, há circulação de nova variante Delta no Estado de São Paulo.

É o resumo do essencial.
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8.666/93, que dispõe:
Tal aditivo está autorizado pelo artigo 65, inciso II, alínea "d" da Lei

Art. 65. Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com
as devidas justificativas, nos seguintes casos:

- 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 econômico-financeiro inicial
do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou
previsíveis porém de consequências incalculáveis, retardadores ou
impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda, em caso de força
maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica
extraordinária e extracontratual.

Também o contrato de gestão firmado com a instituição 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 à revisão do
contrato, nos termos do que dispõe o Art. 65, Inciso II, letra "d", da
Lei Federal le 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 doutrina jurídica tem opinião condizente com este raciocínio,
conforme se depreende da lição de Marçal Justen Filho, em sua obra "Comentários a Lei de
Licitações e Contratos Administrativos", 1 la edição, ed. Dialética, pág. 553, "in verbis":

"A disciplina da alteração dos contratos administrativos reflete,
então, uma solução de composição entre princípios e valores
contrapostos. 116, por um lado, a necessidade de preservar a função e
a utilidade da licitação. Os direitos e obrigações das partes devem ser
definidos, na sua essência, por meio de uma licitação aberta 6'
participação de todos os interessados.
Mas, em consequência, é necessário admitir a alteração dos pactos
originalmente estabelecidos. A cristalização da avença tal como
produzida por meio de uma licitação poderia acarretar sério
descompasso entre as necessidades da Administração Pública e o
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conteúdo dos contratos administrativos.
A solução adotada reflete a incidência do principio da
proporcionalidade. Diante da constatação de que dois princípios,
dotados de relevcincia similar, produzem efeitos contrapostos, a
solução reside em reduzir o âmbito de extensão de ambos.
Portanto, o principio da vincula ção absoluta ao ato convocatório
sofre limitações, tal como se passa com o principio da ilimitação das
alterações do contrato administrativo. Passam a admitir-se
modificações contratuais, mas restritas a determinados limites. "

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
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 à redução do risco
de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às
ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Evidenciado, pois, que os serviços objeto do contrato caracterizam-se
como uma necessidade pública e um serviço essencial e permanente, temos que analisar se a
revisão do contrato é medida legalmente permitida.

Tanto a doutrina como a jurisprudência administrativistas são
uniformes no sentido de que o equilíbrio financeiro dos contratos precisa ser mantido.

O 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."

Vejamos, também, a definição de equilíbrio econômico-financeiro
adotada pelo jurista Marçal Justen Filho, em sua obra "Comentários à Lei de Licitações e
Contratos Administrativos", 1. la edição, pág. 541, "in verbis":

"Sob o mesmo enfoque, não há cabimento em afirmar que está
respeitado o equilíbrio quando a empresa não tem prejuízo. Trata-se
da aplicação não técnica do vocábulo. Quando se alude a equilíbrio
econômico-financeiro não se trata de assegurar que a empresa se
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encontre em situação lucrativa. A garantia constitucional se reporta
relação original entre encargos e vantagens. 0 equilíbrio exigido
envolve essa contraposição entre encargos e vantagens, tal como
fixada por ocasião da contratação."

Cumpre lembrar que o objeto do presente contrato é o atendimento
médico de urgência e emergência prestado a toda a população do Município, que, em
verdade, abrange mais pessoas do que somente aquelas que aqui residem, pois mesmo
aquelas que estão de passagem pela cidade ou apenas temporariamente por aqui, quando
necessitam, também se valem do atendimento dos serviços médicos e urgência e emergência.

Trata-se de contrato de prestação de serviços técnicos com muitas
especificidades em que nem sempre é possível estabelecer todas as variáveis que podem
influenciar nos seus custos e na manutenção destes, sem oscilações. E são somente os
acontecimentos incomuns ou imprevisíveis que autorizam a concessão de reequilibrio
econômico-financeiro dos contratos administrativos.

Exatamente nesse sentido é a orientação jurisprudencial do E. Tribunal
de Contas do Estado, conforme abaixo:

"No mérito, o recurso procurou demonstrar a ocorrência de fatores
imprevisíveis a amparar o reequilibrio económico-financeiro concedido
ao contrato, porém poucos elementos acrescentou ao que já constava
dos autos.
A Lei de Licitações é clara ao dispor em seu artigo 65, inciso II, letra
"d" que o realinhamento de preps somente pode ocorrer ern situações
extraordinárias excepcionais, o que entendo não ter ocorrido aqui, pois
a oscilação de preps do petróleo, tal como ocorreu no caso, é álea
comum na rotina das empresas que trabalham com este produto e seus
derivados e como tal deveria ter sido considerada quando da
elaboração da proposta da contratada.
Nesse sentido tem decidido este Tribunal em processos envolvendo
casos análogos como: TC-1120/007/05, TC-2933/005/07, TC-
0709/002/05 e TC-2622/006/07."
(TC-017696/026/04, Tribunal Pleno, em Sessão de 09/05/12, sob a
relatoria do eminente Conselheiro Dr. Antonio Roque Citadini)

Mais recentemente, esse mesmo entendimento foi reforçado pelo
decidido nos autos do TC-12475/989/16.

Seguindo o mesmo raciocínio é jurisprudência do E. Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL CONTRATO ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO.
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPUil: CONFECÇÃO DE MASSA
ASFÁLTICA. ALEGADO DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO.
Pretensão da autora de obter a repactuação do contrato em razão do
aumento dos preços dos insumos. Inadmissibilidade. Matéria preliminar —
Alegação de nulidade da sentença, por ter sido proferida antes de oferecer
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oportunidade para a réplica à contestação. Inocorrência de nulidade. A
matéria de defesa veiculada pelo réu em contestação não se amolda dentre
aquelas a justificar o manejo de réplica. Ausente a hipótese contida nos arts.
351 a 353 do CPC/2015, o Juiz julgará antecipadamente o pedido conforme o
art. 355, I, do mesmo Diploma Legal. Preliminar rejeitada. Mérito -
Execução de contrato administrativo. Alegação de desequilíbrio econômico-
financeiro, em razão do aumento do prego da matéria prima. Descabimento.
A simples superveniência de uma elevação de preços não justifica a revisão
do contrato. Faz-se necessária a superveniência de fatos imprevisíveis, ou
previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou
impeditivos da execução do ajustado, nos termos do disposto no art. 65, II,
"d" da Lei n° 8.666/93. Hipóteses não configuradas na espécie. Aplicação do
principio da vinculação ao instrumento convocatório. Sentença de
improcedência mantida. Verba honorária majorada, conforme o art. 85, ,¢ 11,
do CPC/2015, ante a sucumbência recursal. Preliminar rejeitada e recurso
não provido.
(TJ/SP, Apelação 1001996-42.2016.8.26.0297, Rel. Des. Djalma Lofrano
Filho, 13 Camara de Direito Público, Publicação: 26/10/2016)

CONTRATO ADMINISTRATIVO — LICITAÇÃO - Obras de recapeamento
asfáltico e sinalização horizontal — Pretensão da empresa contratada a
revisão do contrato administrativo em virtude do aumento dos pregos dos
produtos asfcilticos — Alegação da contratada de desequilíbrio econômico-
financeiro decorrente do reajuste de pregos. DESCABIMENTO - A
superveniência de elevação de preps não justifica a revisão do contrato —
Não demonstrada, no caso concreto, a ocorrência de fatos imprevisíveis, ou
previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou
impeditivos da execução do ajustado, consoante exigência contida no art. 65,

"d" da Lei n° 8.666/1993. Manutenção da r. sentença de improcedência.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Majoração, em grau recursal, nos termos
do art. 85, §,¢ I° e 11, do CPC/2015. Observação nesse sentido. RECURSO
DE APELAÇÃO DESPROVIDO.
TJ/SP, Apelação n° 1004845-57.2016.8.26.0597, Rel(a). Des(a). Flora Maria
Nessi Tossi Silva, 13' Camara de Direito Público, Publicação: 31/10/2017)

Observa-se que o pedido de aditamento formalizado refere-se a

situações não previstas no chamamento e no contrato celebrado.

Portanto, irrefutavelmente, se entende que o aditamento do presente
contrato é legalmente possível.

público e notório o cenário de calamidade pública nacional vivido em
decorrência dos desdobramentos da pandemia causada pelo novo coronavirus (Covid-19) está
afetando diretamente a demanda de serviços médicos.

Assim, conforme afirmado pela Secretaria Municipal de Saúde, em que
pese haja uma diminuição de internações e de casos confirmados de Covid-19, há
necessidade de manter os serviços técnicos/operacionais do Pronto Atendimento exclusivo
para atendimento de pacientes suspeitos e confirmados com COVID-19, principalmente por
ocasião da nova variante Delta.



PREFEITURA MUNICIPAL DE LENC6IS PAULISTA
Praça das Palmeiras, 55 —Fone (14) 3269-7000 — Fax (14) 3263-0040

CEP 18682-900 — Lençóis Paulista — SP
CNPJ: 46.200.846/0001-76

www.lencoispaulista.sp.gov.br

Com relação ao aumento no valor dos plantões aos finais de semana,
tem por objetivo assegurar o fechamento das escalas e garantir os serviços a população, pois
de acordo com a Secretaria de Saúde, há dificuldade em encontrar médicos disponíveis para
escalas nos serviços de urgência e emergência, devido aos valores dos plantões praticados em
nosso município.

0 pagamento da insalubridade em grau máximo também se mostra
medida capaz de justificar o presente aditamento, pois trata-se de obrigação advinda
recentemente, após Laudo Técnico especializado.

Portanto, dada essa situação extraordinária, temos que considerar as
consequências do não atendimento do pedido de aditamento, que acarretará na falta de
profissionais médicos aos finais de semana, podendo colocar em risco a preservação da vida
humana dos cidadãos lençoenses e daqueles que aqui estiverem e necessitarem dos serviços.

Há que se ressaltar, ainda, que o objeto do aditamento está revestido do
interesse público, consistente na continuidade dos serviços de urgência e emergência,
principalmente aos finais de semana, bem como na continuidade do Pronto Atendimento
exclusivo para atendimento de pacientes suspeitos e confirmados com COVID-19.

Nesse sentido, é competência comum dos entes federados garantir o
acesso aos serviços de saúde A população (art. 23, II, CF).

Cumpre ressaltar que, neste momento de redução de casos, em que pese
as justificativas apresentadas, por se tratar de elevação dos valores dos repasses à entidade, o
recurso referente aos objetos do presente aditivo somente poderão ser utilizados para a
finalidade informada, principalmente com relação ao objeto 03, que trata do PA Covid —
PAC. Assim, se houver sobras de recursos nesta rubrica, ela não poderá ser reprogramada
para outras rubricas, exceto se houver a formalização de outro termo aditivo, mediante a
restituição dos valores não empregados no período.

Assim, diante das autorizações legal e contratual, bem como da
existência de recursos, somos favoráveis a realização do aditamento contratual, nos moldes
em que requerido.

Submeta-se o presente A apreciação do Exmo. Sr. Prefeito Municipal,
para autorização do aditamento contratual.

Lençóis Paulista, 03 de setembro de 2021.

JORGE AL RE LANG ONA
Advo do

OAB/SP 249.180


