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PUBLICO DE CONTAS, pela Promotora de Justiça e o Procurador de Contas

signatários, no exercício regular de suas atribuiçÕes que lhe são conferidas

pelos artigos 127, capul, e 129, incisos ll, lll e lX da Constituição Brasileira, na

defesa da ordem jurídica, da probidade admjnistrativa e do patrimonio público;

CONSIDERANDO ter chegado ao conhecimento do Ministério Público que a

publicaçäo da chamada do Pregão Presenciaì n.010/2017 (SUSAN,I) ocorreu

no dia 28 de agosto de 2017, por intermédio da Resenha 162-CGL, para

abertura do procedìmento seletivo no dia 12 de setembro de 2017,

CONSIDERANDO que o referido lapso temporal, por ser inferior a oito dias

úteis de antecedência, considerando os feriados e pontos facultativos da

semana da pátrla (05,06,07 e 08/09), representa episódio de violação ao

disposto no artigo 4.o, V, da Lei n. 10.520/2OO2, e motivo de nulidade do

respectìvo processo licitatório;

CONSIDERANDO que o objeto do Pregão Presencial PP 01012017 é o mesmo

do Pregão Presencial n.0512017 (revogado conforme Resenha 10612017), a

saber, o Projeto Básico n. 0112016 - SUSAM-DETIN, de serviços de

digitalização de imagens rad iológ icas/laud os para transmissão à dìsiåncia para

as unidades de saúde dos municípios do interior do Estado,
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CONSIDERANDO que, compaTando-se as duas versÕes do mesmo projeio

básico, constatam-se mudanças suspeitas e não justificadas no texto; quanto à

autoria, no primeiro, atribuida ao ex-secretário pedro Elias, e, no maìs recente,

passando a constar nome da igualmente ex-secretária Mercedes Oliveira; e,

quanto à justificativa da contratação, passando a constar restrição, na veTSão

mais recente, a serviços de transmissão dos exames de mamografia e raio-x,

mesmo objeto de contratos antigos da SUSAM com o grupo Bringel, que se

tornou vencedora do certame mais recente;

CONSIDERANDO que nenhuma cjas duas veTsÕes do projeto básico n.

0112016 - suSAM-DETIN contém a assinatura dos profissionaís de Tl do setor

especializado da SUSAIVI ou da PRODAM, e não se encontram os conteúdos

fundamentados por estudos preliminares, em especial, no tocante à qualidade

e quantidade dos serviços, especificações dos equipamentos e tecnologia, e

princÍpalnrente quanto à demanda efetiva em cada unidade descentralizada

nos municípios e a viabilrdade de seu adequado atendimento med¡ante acesso
à internet via satélite, precária no interior do Estado, o que representa, em tese,

motìvo de nulldade do certame, por ofensa ao drsposto no artigo 6.o, lX, da Lei

n. 8.666/1993;

CONSIDERANDO ter sido incluÍdo no projeto básico n. 0112016 - SUSAIV-

DETIN que instrui o Pregão Presen cial n. O1Ol2Oj7, para a mesma licìtação,

objeto duplo - consistente em serviÇos e equipamentos nas unidades

d escentra lìzad as bem como para a irnplantação e manutenção de central de

laudos no Hospital Francisca Mendes, que já existe - sem justrficativa técnica,

econônrico-financeira e operacional, para reunião dos mesmos em um único

contrato adm rn istratjvo ;
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CONSIDERANDO que, por sua complexidade, ampliiude e pecuìiaridade, o

objeto do projeto básico näo se enquadra no conceito legal de serviço comum,

da Lei n. 1052012002, e, em razão disso, a adoção da modalidade do Pregão

constltui mais um motivo de nulidade do processo licìtatório, e mesmo que

fosse adequado o pregão, no caso concreto, deveria ter seguido a modalìdade

mais transparente da versäo eletrônìca, ausente qualquer justificativa no edital

e no projeto para escolha do pregão na versào presencial;

CONSIDERANDO a previsão editalicia de prova de desempenho, no edital do

Pregão Presencial n. 010/2017, de modo inepto, por não prescrever objetiva e

impessoalmente os critérios de julgamento das ìicitantes e por se limitar a um

teste em um único município, o vizrnho lranduba, o que não serve de parâmetro

para avaliar a qualidade dos servìços oferecidos pelas licitantes, pois a

cobeÍura deve ser estender a todo o Estado do Amazonas e suas distâncias

continentaìs;

CONSIDERANDO a falta de referência, no projeto básìco, às dotaçÕes

orçamentárias e estudo de impacto financeiro-orçamentário, para custear o

futuro contrato, com dispêndÍos estimados em mais de R$ 20 milhÕes;

RECOMENDA

Ao Excelentíssimo Senhor Secretário de Estado de Saúde Francisco Deodato

Guimarães, e ao Controlador Geral do Estado Alessandro l\rloreira da Siìva ou

quem o suceda
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A ANULAÇAO do Pregão Presencial PP 0i012017 e a mìnuciosa revisão

técn jca do respectivo projeto básico n. 0112016 - SUSAM-DETIN, por pessoal

técnico especiaìizado em Tl, de modo a assegurar que nele se contenha todos

os requisitos técnicos, financeiros, operacionaìs, jurídicos, que garantam

impessoalidade, moralidade, eficiência e economicidade na contratacão

d ema nd ad a.

A ciência da presente recomendação constitui em mora o(s) d estinatá rio (s). O
não atendimento das providências apontadas poderá ensejar a

responsabilização dos entes recomendados, sujeÌtanclo-o às consequentes

medrdas judiciais e extrajudiciais cabíveis;

Fica fixado o prazo de l5 (quinze) dias para resposta aos termos desta

Recomendação

Manaus, 05 de outubro,Q e 2017
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