
 
 
 
 
 
 
 
  
 

RELATÓRIO DE AUDITORIA 
 

Ordem de Serviço: N° 111/2017/SMJ/CGM-AUDI 

Unidade Auditada: Secretaria Municipal de Saúde - SMS                  

Período de Realização: 27/11/2017 a 12/06/2018 
 
SUMÁRIO EXECUTIVO 
 
 Sr. Coordenador, 
 
Este relatório apresenta o resultado da auditoria referente à Ordem de Serviço n° 111/2017, 
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 SECONCI 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 - Inexistência de negociação da OS SECONCI com a SPX (2ª 
colocada) para redução dos preços da proposta, após desclassificação da Eima (1ª colocada) 
no processo de seleção: Foi constatado nos processos de seleção dos Atos Convocatórios nº 
02/2016 do Território Penha (Lote 10) e nº 02/2016 do Território Ermelino Matarazzo (Lote 6) 
que não houve negociação da proposta da empresa SPX (2a colocada), após a desclassificação da 
empresa Eima (primeira colocada). 
 
CONSTATAÇÃO 002 - Inadequação do modelo de remuneração dos laudos de raio-X 
gerando um gasto adicional médio de R$ 1.903,00/mês no período de dezembro/2016 a 
janeiro/2018: Em visita realizada à Unidade AMA Parque Humberto Cerruti, constatou-se que o 
percentual contratado de fornecimento de laudos de exames de Raio-X vem sendo 
sistematicamente descumprido. 
 
CONSTATAÇÃO 005 - Descumprimento do tempo mínimo de execução dos exames, 
afetando a qualidade da prestação do serviço: Foi constatado, a partir da análise do tempo 
médio de realização dos exames, que alguns não vêm cumprindo o tempo mínimo de execução. 
Tal constatação foi verificada nas unidades AMA/UBS Humberto Cerruti e Hospital Dia Rede 
Hora Certa Penha. 
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CONSTATAÇÃO 008 - Irregularidades no Regulamento de Compras da OS SECONCI e 
nos procedimentos realizados para as contratações de exames diagnósticos: Foram 
identificadas fragilidades no Regulamento de Compras da OS SECONCI que deixam a instituição 
exposta a riscos em suas contratações, principalmente no que tange à manutenção do tratamento 
isonômico dos competidores e à busca dos preços mais econômicos.  
 
 
Recomendamos o encaminhamento deste relatório ao Ministério Público do Estado de São Paulo 
para ciência das irregularidades constatadas nesta auditoria.  
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ANEXO I – DESCRITIVO 
 
 
 

Unidades de Saúde Visitadas 
As unidades visitadas pela equipe de auditoria foram AMA Parque Buturussu Humberto Cerruti, 
Hospital Dia da Rede Hora Certa Penha e AMA Maurice Pate. 
 
 
Unidades de Saúde visitadas 

 

AMA Parque Buturussu Humberto Cerruti 
 
Exames: Raio-X e Ultrassonografia 
Prestadora: SPX 
Data da visita: 01/03/2018 

 

Hospital Dia da Rede Hora Certa Penha 
 
Exames: Raio-X, Densitometria, Mamografia, 
Ultrassonografia, USG morfológico e Doppler 
obstétrico, Holter, Mapa, Biópsia de próstata, PAAF de 
tireóide / gânglios cervicais, USG com Doppler de 
tireóide e outros, Eletroencefalograma com e sem 
sedação, Teste ergométrico, Eco adulto e infantil, 
Doppler vascular periférico, Doppler carótidas, Eco 
estresse, Espirometria, Endoscopia digestiva, 
Rectosigmoidoscopia e Colonoscopia 
Prestadoras: SPX, Atual, Baker El Jabali Filho ME e 
Del Grossi Torres 
Data da visita: 06/03/2018 

 

AMA Maurice Pate 
 
Exames: Raio-X 
Prestadora: SPX 
Data da visita: 06/03/2018 
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Execução dos Contratos Vigentes 
 
CONSTATAÇÃO 001 - Inexistência de negociação da OS SECONCI com a SPX (2ª 
colocada) para redução dos preços da proposta, após desclassificação da Eima (1ª colocada) 
no processo de seleção. 
 
O documento “Melhor Oferta e Propostas” informa que a empresa Eima Diagnósticos por Imagem 
Ltda. ofereceu a menor proposta para o Lote 10 do Ato Convocatório nº 02/2016 do Território 
Penha, mas foi desclassificada por não apresentar os documentos, conforme solicitados.  
 
Em análise dos registros disponibilizados pela Organização de Saúde – OS SECONCI, não foram 
encontrados quaisquer documentos de habilitação da Eima. 
 
Diante da desclassificação da referida empresa, a SPX foi contratada pelo valor de R$ 199.231,00, 
montante 18% superior ao primeiro lugar. Não há registros de tentativas de negociação/redução do 
valor ofertado, fato que pode ter ensejado, conforme se visualiza na tabela abaixo, aceite de 
proposta desvantajosa à PMSP quando comparada a da Eima. A diferença mensal é de R$ 
30.023,40, totalizando R$ 360.280,80, ao final de um ano de contrato. 
 

Tabela 01 – Análise comparativa das propostas apresentadas pela Eima e SPX (Penha) 

Contrato nº R20 – Penha 

Lote 10 
Valor total 

Diferença 
Eima SPX 

AMA Chácara Cruzeiro do Sul R$ 22.039,42 R$ 27.495,00 R$ 5.455,58 

AMA Engenheiro Goulart R$ 48.926,30 R$ 56.485,00 R$ 7.558,70 

AMA Jardim Nordeste R$ 23.950,42 R$ 29.475,00 R$ 5.524,58 

AMA Dr. Maurice Pate R$ 22.039,42 R$ 27.495,00 R$ 5.455,58 

AMA Padre Manoel da Nóbrega R$ 23.950,42 R$ 29.475,00 R$ 5.524,58 

AMA Cangaíba R$ 28.301,62 R$ 28.806,00 R$ 504,38 

Total para o Lote 10 R$ 169.207,60 R$ 199.231,00 R$ 30.023,40 

 
O mesmo fato se repete na contratação do Lote 06 do Ato Convocatório nº 02/2016 do Território 
Ermelino Matarazzo. O documento “Melhor Oferta e Propostas” informa que a empresa Eima 
Diagnósticos por Imagem Ltda. ofereceu a menor proposta, mas foi desclassificada por não 
apresentar os documentos exigidos. A SPX foi contratada pelo valor de R$ 81.396,00, montante 
superior em R$ 3.134,07 por mês, equivalente a uma desvantagem potencial, à PMSP, de R$ 
37.608,84, ao final de um ano de contrato. 
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Tabela 02 - Análise comparativa das propostas apresentadas pela Eima e SPX (Ermelino Matarazzo) 

Contrato nº R19 - Ermelino Matarazzo 

Lote 06 
Valor total 

Diferença 
Eima SPX 

AMA Prof. Dr. Humberto Cerruti R$ 24.170,92 R$ 26.295,00 R$ 2.124,08 

AMA Jd. Três Marias R$ 24.170,92 R$ 26.295,00 R$ 2.124,08 

AMA Jd. Popular R$ 29.920,09 R$ 28.806,00 - R$ 1.114,09 

Total para o Lote 06 R$ 78.261,93 R$ 81.396,00 R$ 3.134,07 

 
Portanto, quanto aos lotes 06 e 10, entende-se que não foram apresentados, com clareza, os 
motivos para desclassificação da empresa Eima, fato que levou o SECONCI à contratação de 
propostas menos vantajosas (serviços mais custosos em R$ 33.157,47 mensais ou R$ 397.889,64 
anuais) da 2ª colocada, a SPX, sem ao menos proceder às devidas negociações para redução dos 
preços. 
 
MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE: A Secretaria Municipal de Saúde – SMS encaminhou a 
resposta da OS SECONCI, em 12 de julho de 2018, que assim se manifestou: 
 
“A contratação do serviço foi realizada de acordo com o “Regulamento de Compras, Convênios e 
Contratação de Obras e Serviços, conforme Capítulo III – art. 13, sendo que o prestador 
convidado tem obrigatoriedade de seguir as informações do Ato Convocatório, dentre as quais 
destacamos a entrega dos documentos exigidos em prazo pré-estabelecido. 
No caso em tela foi estabelecido que a proposta deve ser acompanhada dos documentos exigidos, 
sendo estes passíveis de entrega via-email ou físico. Dentre as empresas que responderam ao Ato 
Convocatório 02/2016, informamos que: 

✓ Eima Diagnóstico por Imagem: Apresentou SOMENTE propostas via e-mail, no prazo, 
sem envio da documentação exigida no Ato convocatório; 

✓ SPX Diagnóstico por Imagem – Propostas e documentos entregues no prazo; 
✓ Localmed (Grupo Assemed): Propostas e documentos entregues no prazo; 
✓ Sales & Rodrigues Serviços Médicos Ltda.: Propostas e documentos entregues no prazo 

por meio físico. 
Todas as documentações acima estão passíveis de avaliação em Sede Administrativa.” 
 
PLANO DE PROVIDÊNCIAS 
A OS SECONCI respondeu não ser aplicável. 
 
PRAZO DE IMPLEMENTAÇÃO 
A OS SECONCI respondeu não ser aplicável. 
 
ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA 
A OS SECONCI justificou que a contratação dos serviços referentes ao Ato Convocatório n° 
02/2016 foi realizada de acordo com o seu Regulamento de Compras, Convênios e Contratação de 
Obras e Serviços, conforme o capítulo III – art. 13. 
 
De acordo com a OS, o motivo da desclassificação da empresa Eima Diagnóstico por Imagem nos 
lotes 06 e 10 foi o não envio da documentação exigida pelo Ato Convocatório.  
 
A equipe de auditoria contactou o representante da empresa Eima (Sr. A.E) que confirmou o envio 
somente da proposta e de um folder da empresa.  Quando questionado sobre os motivos de não ter 
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enviado os demais documentos, o representante respondeu ter ocorrido algum descuido da 
empresa. 
 
A OS não se manifestou sobre uma possível negociação com a SPX na tentativa de redução da sua 
proposta original aos valores da proposta vencedora.  
 
A equipe de auditoria entende que, embora a OS não seja obrigada a seguir a Lei das Licitações,   
ela deveria ter buscado uma negociação na tentativa de reduzir os preços propostos pela SPX (2ª 
colocada), após a desclassificação da Eima (1ª colocada) na busca de maior economicidade. Trata-
se de boas práticas de negociação, a exemplo do previsto no Art. 27. § 3o do Decreto Federal nº 
5.450/2005. 
 
Art. 27. § 3o  O vencedor da licitação que não fizer a comprovação referida no § 2o ou quando, 
injustificadamente, recusar-se a assinar o contrato ou a ata de registro de preços, poderá ser 
convocado outro licitante, desde que respeitada a ordem de classificação, para, após 
comprovados os requisitos habilitatórios e feita a negociação, assinar o contrato ou a ata de 
registro de preços, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais 
cominações legais. (grifos nossos) 
 
RECOMENDAÇÃO 001 
Recomenda-se que a SMS solicite a revisão do Regulamento de Compras, Convênios e 
Contratação de Obras e Serviços do SECONCI, de modo que se inclua previsão de negociação 
final sobre as propostas apresentadas, seja com a empresa vencedora ou com as demais, nos casos 
de desclassificação da primeira. 
 
 
CONSTATAÇÃO 002 - Inadequação do modelo de remuneração dos laudos de raio-X 
gerando um gasto adicional médio de R$ 1.903,00/mês no período de dezembro/2016 a 
janeiro/2018. 
 
Em visita realizada à Unidade AMA Parque Humberto Cerruti, constatou-se que o percentual 
contratado para fornecimento de laudos em exames de Raio-X (vide Tabela 07) vem sendo 
sistematicamente descumprido. 
 
Conforme o item 5.1 c) do Anexo I do Contrato: 
 
“Os exames de raio X deverão ser realizados, durante todo o horário de funcionamento da 
Unidade, por livre demanda, com e sem laudo, conforme descrito a seguir: 
 

Unidade Média de Exames/mês Porcentagem de 
Exames com Laudo 

Equipamento Insumos 

Ama Prof. Dr. Humberto 
Cerruti - Pq. Boturussu 

700 30% Contratante Contratante 

Ama Jardim Três Marias - 
Dr. Maurício Zamijovsky 

700 30% Contratante Contratante 

Ama Jardim Popular - 
Matheus Santamaria 

700 30% Contratante Contratada 

 
A partir do relatório de produtividade dos exames de Raio-X fornecidos pela OS SECONCI, 
referente ao período de dezembro/2016 a janeiro/2018, a equipe de auditoria analisou o percentual 
de exames com laudo, obtendo-se o resultado abaixo:  
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Tabela 03: Quantidade de exames de Raio-X (com e sem laudo) - AMA Parque Humberto Cerruti 

Mês Sem laudo Com laudo Total % Com laudo 
Quant. de exames para 
atingir a meta de 210 

laudos 

Dez/2016 792 14 806 1,7% 196 

Jan/2017 784 27 811 3,3% 183 

Fev/2017 722 21 743 2,8% 189 

Mar/2017 837 44 881 5,0% 166 

Abr/2017 975 53 1.028 5,2% 157 

Mai/2017 1.111 44 1.155 3,8% 166 

Jun/2017 1.081 78 1.159 6,7% 132 

Jul/2017 986 43 1.029 4,2% 167 

Ago/2017 1.228 32 1.260 2,5% 178 

Set/2017 1.068 29 1.097 2,6% 181 

Out/2017 1.027 37 1.064 3,5% 173 

Nov/2017 993 30 1.023 2,9% 180 

Dez/2017 768 38 806 4,7% 172 

Jan/2018 706 28 734 3,8% 182 

Total 13.078 518 13.596 3,8% 2.422 

 
Para estimar o valor contratado do laudo, foi realizada comparação entre os preços praticados 
pelas unidades da região da Penha: AMA Dr. Maurice Pate, AMA Chácara Cruzeiro do Sul, AMA 
Jardim Nordeste e AMA Padre Manoel da Nóbrega.  
 
Destaca-se que as unidades supracitadas possuem escopos de serviços similares, com a exceção do 
laudo. Assim, é possível estimar o preço do laudo pela variação do preço entre as unidades, 
conforme tabela a seguir.  
 
Adicionalmente, foram encontradas outras três referências de preço do laudo do Raio-X, com 
finalidade de comparação, ilustrados na tabela seguinte. Com base nas análises realizadas, 
estabeleceu-se o preço de R$ 11,00 como referência para o laudo do Raio-X, praticado nas 
unidades da Penha. 
  

Tabela 04 - Estimativa do valor do laudo do Raio-X 
Unidade Laudo (A) Valor Pacote (B) Quant. de exames 

(C) 
Quant. laudos 

(D=A*C) 
Valor estimado 

do laudo 

AMA Dr. Maurice Pate 0% R$ 27.495,00 900 0 NA 

AMA Chácara Cruzeiro 
do Sul 

0% R$ 27.495,00 800 0 NA 

AMA Jardim Nordeste 20% R$ 29.475,00 900 180 R$ 11,00 

AMA Padre Manoel da 
Nóbrega 

20% R$ 29.475,00 900 180 R$ 11,00 
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Tabela 05 - Referências de preço do laudo do Raio-X 

Organização Social Prestador Ato Convocatório Valor do laudo 

SPDM SPX Ato Convocatório 01/2015 
Contrato 14/15 3TA (julho/2016);  

Contrato 14/15 4TA (setembro/2016);  
Contrato 01/15 4TA (setembro/2016). 

R$ 12,00 

ASF Telepacs Ato Convocatório 075/2017 (outubro/2017) R$ 10,50 

OS Santa Marcelina 2F Abril/2017 R$ 11,00 

 
Desta forma, com base nas análises anteriores, estima-se que haveria uma economia potencial 
mensal de R$ 1.903,00, na unidade AMA Parque Humberto Cerruti, se a remuneração fosse 
baseada na quantidade de laudos efetivamente realizados (R$ 11,00/laudo, com média de 37 
laudos realizados por mês). 
 
MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE: A Secretaria Municipal de Saúde – SMS encaminhou a 
resposta da OS SECONCI, em 12 de julho de 2018, que assim se manifestou: 
“Essa questão consta no Termo de Referência do Comunicado de Interesse Público e foi uma 
demanda de política pública adotada pelo município e não pela Entidade.” 
 
PLANO DE PROVIDÊNCIAS 
A OS SECONCI manifestou: “Comunicar a municipalidade acerca do apontamento para que a 
mesma decida manter ou alterar as referidas citações em Comunicado de Interesse.” 
 
PRAZO DE IMPLEMENTAÇÃO 
Não aplicável. 
 
ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA 
A OS SECONCI não foi clara na sua manifestação a respeito do descumprimento do percentual de 
laudos dos exames de raio-X realizados na unidade AMA Parque Humberto Cerruti. A OS 
referenciou, de forma genérica, um Termo de Referência do Comunicado de Interesse Público e 
alegou ter sido uma demanda da política pública adotada pela Secretaria. 
 
O Termo de Referência do Comunicado de Interesse Público n° 006/2015 - NTCSS, 
especificamente para a unidade AMA Parque Humberto Cerruti, informa: 
 
“Os serviços de radiologia realizam em média 700 exames/mês sendo 30% destes exames com 
laudos.” 
 
A equipe de auditoria entende que o Termo de Referência somente informa as quantidades médias 
mensais de exames de raio-X e o percentual de laudos. Não traz nenhuma exigência ou restrição 
quanto à forma de remuneração do exame, permitindo, portanto, que o contrato firmado com a 
SPX remunerasse somente os laudos efetivamente realizados. 
 
RECOMENDAÇÃO 002 
Recomenda-se que a SMS revise o Termo de Referência, reajustando, se necessário, o percentual 
de exames com laudo em todas as unidades de saúde que realizam exames de raio-X. 
 
RECOMENDAÇÃO 003 
Recomenda-se que a SMS solicite à OS SECONCI a revisão dos contratos vigentes com a SPX 
das unidades de saúde que prestam exames de raio-X, implementando um modelo de remuneração 
que se baseie diretamente na quantidade de laudos efetivamente realizados.  
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CONSTATAÇÃO 003 - Inadequação da quantidade de exames contratados, comparada à 
quantidade de exames efetivamente realizados. 
 
O contrato com a SPX prevê, no Item 3.3 do Anexo 1, três formas de pagamento: 
 

a) Por exame disponibilizado: O pagamento será realizado por exame disponibilizado, não 
podendo exceder a cota máxima do contrato. Caso a agenda disponibilizada não 
contemple o número de exames contratados, haverá desconto financeiro; 

b) Por pacote mensal fixo: O pagamento será realizado por pacote mensal fixo, não podendo 
exceder a cota máxima do contrato; 

c) Por exame realizado: O pagamento será efetuado por exame realizado, não podendo 
exceder a cota máxima do contrato. 

 
Verificou-se, a partir de análise dos relatórios de produção e de pagamento, que, nos casos em que 
a forma de pagamento está amparada no subitem a do Item 3.3 (exames disponibilizados), na 
prática, vem sendo considerada a quantidade contratada, ao invés da efetivamente disponibilizada, 
para o cálculo do valor mensal a ser pago.  
 
Os resultados desta análise demonstram que não há vantajosidade nesta forma de pagamento, visto 
que, em geral, salvo poucas exceções (*), para os exames contratados sob esta modalidade, a 
quantidade de exames efetivamente realizados é inferior à quantidade contratada, conforme pode 
ser visto na tabela abaixo. 
 

Tabela 06: Exames Contratados x Exames Realizados (período de dezembro/2016 a novembro/2017) 

Unidade Tipo de Exame 
Quant. 

Contratada 
(A) 

Quant. 
Realizada  

(B) 

Variação  
(C= B - A) 

Variação %  
(C/A) 

UBS Vila Silvia Ultrassonografia 8.400 7.234 -1.166 -13,88% 
AE Carvalho Ultrassonografia 10.800 9.685 -1.115 -10,32% 

HORA CERTA 
Penha 

Biópsia de Próstata 144 69 -75 -52,08% 
Doppler de Tireóide* 240 270 +30 +12,50% 

Doppler Obstétrico e USG 
Morfológico * 

864 865 +1 +0,12% 

PAAF Tireóide/ Gânglios 
Salivares* 

144 206 +62 +43,06% 

Ultrassonografia 28.464 27.564 -900 -3,16% 

UBS Ermelino 
Ultrassonografia 6.024 5.672 -352 -5,84% 

USG Morfológico e 
Doppler Obstétrico 

600 547 -53 -8,83% 

UBS Humberto 
Cerruti 

Ultrassonografia 8.196 7.863 -333 -4,06% 

AMA Especialidades 
Burbo Paulista 

Ultrassonografia * 6.912 7.073 +161 +2,33% 
Ultrassonografia com 

Doppler 
600 518 -70 -11,67% 

 Total Geral 71.388 67.566 -3.810 -5,34% 
Obs.: * Quantidade realizada de exames foi maior do que a quantidade contratada.  
 
MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE: A Secretaria Municipal de Saúde – SMS encaminhou a 
resposta da OS SECONCI, em 12 de julho de 2018, que assim se manifestou: 
 
Caso fosse adotada a contratação por exame realizado, o valor unitário subiria 
consideravelmente, tendo em vista que o profissional não concordaria em se deslocar e se 
disponibilizar para a Unidade assumindo o risco de falta do paciente, que não é de sua 
responsabilidade. 
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Na tabela abaixo, segue média de absenteísmo: 
Período avaliado: novembro de 2016 a dezembro/2017 

 
Disponibilizado x agendado = apresenta 22% de absenteísmo se comparado ao agendado. 
Agendado x Contratado = apresenta grande percentual de aproveitamento, haja vista que o 
percentual de agendamento é superior a 100%.” 
 
PLANO DE PROVIDÊNCIAS 
A OS SECONCI respondeu não ser aplicável. 
 
PRAZO DE IMPLEMENTAÇÃO 
A OS SECONCI respondeu não ser aplicável. 
 
ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA 
A OS SECONCI alega que, caso a contratação tenha sido feita por exame realizado, o valor 
unitário do exame seria consideravelmente maior, pois o profissional não aceitaria correr o risco 
de perder a sua hora técnica de trabalho devido à falta do paciente. O profissional referido pela OS 
é uma subcontratação da empresa SPX responsável pela prestação dos exames. 
 
Segundo a OS, o nível de absenteísmo é de 22% quando comparado à quantidade de exames 
disponibilizados versus agendados. 
 
A equipe de auditoria concorda com as justificativas apresentadas, no entanto, para que o modelo 
de contratação por exame disponibilizado não gere prejuízos para ambas as partes, é necessário 
reavaliar periodicamente se as quantidades contratadas e os respectivos valores de remuneração 
estão adequados. Verifica-se, na Tabela 06, que os exames de biópsia de próstata e PAAF 
tireóide/gânglios salivares, foram realizados em quantidades muito diferentes da quantidade 
contratada, incompatíveis, inclusive com o nível de absenteísmo informado (+52,08% e -43,06% 
respectivamente). 
 
RECOMENDAÇÃO 004 
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Recomenda-se à SMS que solicite à OS SECONCI a revisão periódica dos contratos vigentes, com 
base em estudo de previsão de demanda,  para adequar as quantidades de exames contratados à 
quantidade prevista para o próximo período a ser aditado. 
 
 
CONSTATAÇÃO 004 - Descumprimento da cota máxima de exames de Doppler de Tireóide 
realizados no Hospital Dia Rede Hora Certa Penha. 
 
O contrato da OS SECONCI com a SPX prevê, no item 3.3 do Anexo 1, que, para a modalidade 
de pagamento por exame disponibilizado, a quantidade de exames pagos não pode exceder a cota 
máxima do contrato. 
 
Verificou-se, contudo, que esta regra foi descumprida pela SPX, ao realizar a cobrança do exame 
de ultrassonografia com doppler de tireóide, oferecido na unidade Hospital Dia Hora Certa Penha, 
referente ao período de dezembro de 2016 a agosto de 2017. A cobrança foi realizada pela 
quantidade disponibilizada para agendamento, não se respeitando o limite contratado. 
 

Tabela 07 - Pagamentos de doppler de tireóide na unidade Hospital Dia Hora Certa Penha 

Data Preço por exame Quant. 
contratada 

Valor máximo 
(A) 

Quant. 
disponibilizada. 

Valor cobrado  
(B) 

dez/16 R$ 90,00 20 R$ 1.800,00 27 R$ 2.430,00 

jan/17 R$ 90,00 20 R$ 1.800,00 27 R$ 2.430,00 

fev/17 R$ 90,00 20 R$ 1.800,00 27 R$ 2.430,00 

mar/17 R$ 90,00 20 R$ 1.800,00 28 R$ 2.428,00 

abr/17 R$ 90,00 20 R$ 1.800,00 27 R$ 2.430,00 

mai/17 R$ 90,00 20 R$ 1.800,00 22 R$ 1.980,00 

jun/17 R$ 90,00 20 R$ 1.800,00 28 R$ 2.428,00 

jul/17 R$ 90,00 20 R$ 1.800,00 27 R$ 2.343,75 

ago/17 R$ 90,00 20 R$ 1.800,00 27 R$ 2.430,00 

Total 180 R$ 16.200,00 240 R$ 21.329,75 

 
MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE: A Secretaria Municipal de Saúde – SMS encaminhou a 
resposta da OS SECONCI, em 12 de julho de 2018, que assim se manifestou: 
 
“Não houve erro na cobrança do exame, pois no mesmo período ocorreu a necessidade de 
realização de maior quantidade de exames a pedido da Unidade, em razão de demanda 
assistencial. 
Todos esses laudos estão à disposição do órgão na própria Unidade.” 
 
PLANO DE PROVIDÊNCIAS 
A OS SECONCI informou que foi realizada a retificação do contrato. 
 
PRAZO DE IMPLEMENTAÇÃO 
De acordo com a resposta acima, a retificação do contrato já foi realizada. 
 
ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA 
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A OS SECONCI informa que devido à demanda assistencial na unidade Hospital Dia Rede Hora 
Certa Penha, houve a necessidade de realizar os exames de Doppler de Tireóide em quantidades 
superiores à cota máxima estabelecida em Contrato. Segundo a OS, a retificação do Contrato já foi 
realizada.  
 
A equipe de auditoria entende que a realização de exames em quantidades superiores ao permitido 
pelo Contrato deve estar autorizada em termo aditivo conforme previsto no item 10.2 da Cláusula 
10 DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL. Além disso, houve uma falha por parte da fiscalização da 
OS SECONCI que autorizou o pagamento dos exames em quantidades superiores ao permitido, 
sem base contratual. 
 
“10. DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 
10.2. Entretanto, durante sua vigência e havendo anuência expressa e bilateral das partes, as 
cláusulas do presente contrato e seus anexos poderão, em conjunto ou isoladamente, ser 
alteradas ou revogadas, no todo ou em parte devendo, tais alterações ou revogações, constarem 
de Termo específico que passará a fazer parte integrante do presente contrato, observando-se, 
entretanto, o disposto na cláusula 16 do presente instrumento.” 
 
A OS SECONCI não apresentou a evidência da retificação do Contrato. 
 
RECOMENDAÇÃO 005 
Recomenda-se à SMS que solicite à OS SECONCI a inclusão, nos relatórios de Ateste, da 
evidência do atendimento ao limite de cotas máximas de exames estabelecidas em contrato.   
 
 
CONSTATAÇÃO 005 - Descumprimento do tempo mínimo de execução dos exames, 
afetando a qualidade da prestação do serviço. 
 
Foi constatado, a partir da análise do tempo médio de realização dos exames, que alguns não vêm 
cumprindo o tempo mínimo de execução. Tal constatação foi verificada nas unidades AMA/UBS 
Humberto Cerruti e Hospital Dia Rede Hora Certa Penha. 
 
Os contratos firmados com as empresas SPX e Atual estabelecem tempos mínimos para execução 
de cada tipo de exame com o objetivo de garantir a qualidade na prestação dos serviços.  
 
A Tabela 08 abaixo apresenta a análise comparativa entre os tempos mínimos de execução 
definidos em contrato, os intervalos entre exames agendados no Sistema Integrado de Gestão de 
Atendimento (SIGA) e os tempos médios de execução dos exames, no período de dezembro/2016 
a novembro/2017. 
 
Para o cálculo do tempo médio de execução dos exames, foram considerados: 
 
● Quantidade de exames disponibilizados no SIGA no período de dezembro/2016 a 

novembro/2017; 
● Intervalo entre exames, conforme agenda do SIGA, referente ao mês de fevereiro/2018; e 
● Quantidade de exames realizados, conforme relatório de produtividade do período de 

dezembro/2016 a novembro/2017. 
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Tabela 08: Comparativo intervalo agendado x Tempo mínimo contratual 
AMA /UBS Humberto Cerruti 

(Território Ermelino Matarazzo) 

Empresa Exame 
Tempo mínimo 

Contratual - 
minutos 

Intervalo entre 
exames agendados 
no SIGA- minutos 

(% do tempo 
mínimo) 

(A) 

Quant. de 
exames 

disponibilizado
s (dez/16 a 

nov/17) 
(B) 

Quant. de 
exames 

realizados 
(dez/16 a 
nov/17) 

(C) 

Tempo 
médio 

estimado 
(min) 

(D=A*B/C) 

SPX Ultrassonografia 
(683 exames/mês) 

10 
Conforme 5.2 c) e 5.9 

b) do Anexo 1 

6 
(60%) 9.618 7.863 7,3 

Hospital RHC Penha 
(Território Penha) 

Empresa Exame 

Tempo mínimo 
Contratual – minutos 

 
(exames/hora) 

Intervalo entre 
exames agendados 

no SIGA - 
minutos 

(exames/hora) 
(A) 

Quant. de 
exames 

disponibilizados 
(dez/16 a nov/17) 

(B) 

Quant. de 
exames 

realizados 
(dez/16 a 
nov/17) 

(C) 

Tempo 
médio 
(min) 

(D=A*B/C) 
(% do tempo 

mínimo) 

SPX 

Ultrassonografia 
Geral 
(2.428 

exames/mês) 

10 
Conforme 5.9 b) do 

Anexo 1 
(6 exames/hora) 

6 
(10 exames/hora) 33.526 27.564 7,3 

(73%) 

Ultrassonografia 
Morfológico / 

Doppler Obstétrico 
(64 exames/mês, 
alterado para 96) 

10 
Conforme 5.3 b) do 

Anexo 1 
(6 exames/hora) 

6 
(10 exames/hora) 884 865 6,1 

(61%) 

Mamografia 
(1.475 

exames/mês) 

20 
Conforme 5.1 c) do 

Anexo 1 
(3 exames/hora) 

8 
(7,5 exames/hora) 21.021 17.555 9,6 

(48%) 

Densitometria 
Óssea 

(250 exames/mês) 

20 
Conforme 5.2 b) do 

Anexo 1 
(3 exames/hora) 

20 
(3 exames/hora) 3.000 2.889 20,8 

(104%) 

Ultrassonografia 
com Doppler de 

Tireóide (20 
exames/mês) 

20 
Conforme 5.6 b) do 

Anexo 1 
(3 exames/hora) 

10 
(6 exames/hora) 300 270 11,1 

(55,5%) 

Atual 

Teste ergométrico 
(200 exames/mês) 

15 
Conforme 5.1 b) do 

Anexo 1 
(4 exames/hora) 

15 
(4 exames/hora) 2.976 2.397 

18,6 
(124%) 

 

Ecocardiograma 
(infantil) (30 
exames/mês) 

20 
Conforme 5.2 c) do 

Anexo 1 
(3 exames/hora) 

10 
(6 exames/hora) 432 334 12,9 

(64,5%) 

Ecocardiograma 
(adulto) (340 
exames/mês) 

20 
Conforme 5.2 c) do 

Anexo 1 
(3 exames/hora) 

10 
(6 exames/hora) 4.714 3.982 11,8 

(59%) 

 Ecostresse 

60 
Conforme 5.2 c) do 

Anexo 1 
(1 exame/hora) 

45 
(1,33 exames/hora) 280 224 56,3 

(93,8%) 

 
A partir da análise da tabela acima, verifica-se que a maioria dos exames é agendada no SIGA 
com intervalos entre exames inferiores aos tempos mínimos de execução exigidos em contrato.  
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De acordo com a gerência do Hospital Dia Rede Hora Certa Penha, os agendamentos em tempo 
inferior ao tempo mínimo estabelecido em contrato levam em conta a previsão de absenteísmo dos 
pacientes. Nesse sentido, a Observação nº 4 das tabelas de metas constantes dos Contratos e 
Termos Aditivos reforçam que “O agendamento de exames deve prever o absenteísmo e 
disponibilizar vagas a mais”.  
 
Tal prática pode ser entendida como um overbooking no agendamento dos exames e traz 
benefícios quando adequadamente utilizado a partir da análise do histórico de absenteísmos dos 
pacientes na Unidade.  
 
Não obstante, no caso em tela, com exceção dos exames de densitometria óssea e teste 
ergométrico, os demais exames são agendados com overbooking entre 67% a 100%. Para estes 
exames, os tempos médios de execução são de 6,2% a 52% inferiores ao tempo mínimo previsto 
em contrato. 
 
Os agendamentos dos exames em intervalos menores provocam uma redução do tempo de 
atendimento do profissional que realiza os exames, afetando a qualidade do serviço tanto nos 
aspectos da realização do exame quanto da atenção dada ao paciente. 
 
Não foi evidenciado nenhum estudo ou acompanhamento formal do histórico de absenteísmos dos 
pacientes na unidade que justifique as agendas executadas. 
 
MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE: A Secretaria Municipal de Saúde – SMS encaminhou a 
resposta da OS SECONCI, em 12 de julho de 2018, que assim se manifestou: 
 
“Entendemos que o cálculo tenha ocorrido de maneira equivocada pelo órgão, pois o mesmo foi 
realizado pelo total de exames disponibilizados, INCLUINDO O OVERBOOKING. O cálculo 
deve ser realizado com base nos exames efetivamente realizados.” 
 
PLANO DE PROVIDÊNCIAS 
A OS SECONCI respondeu não ser aplicável. 
 
PRAZO DE IMPLEMENTAÇÃO 
A OS SECONCI respondeu não ser aplicável. 
 
ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA 
A OS SECONCI manifestou alegando que o cálculo realizado pela equipe de auditoria encontra-se 
equivocado, ou seja, o cálculo deveria considerar a quantidade de exames efetivamente realizados 
ao invés da quantidade de exames disponibilizados, incluindo o overbooking; todavia, a OS não 
demonstrou que cumpre o tempo mínimo de execução dos exames, conforme previsto em 
contrato. 
 
A equipe de auditoria esclarece que, para calcular o tempo médio efetivo na execução de cada 
exame, considerou a divisão entre o tempo total de atendimento do profissional e a quantidade de 
exames efetivamente realizados. A “quantidade de exames disponibilizados” foi utilizada para 
estimar o “tempo total de atendimento do profissional” mediante a multiplicação da “quantidade 
de exames disponibilizados” pelo “intervalo entre exames” conforme agenda do SIGA. 
 
Tempo médio = intervalo entre exames x quantidade de exames disponibilizados  
                quantidade de exames realizados 
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A equipe de auditoria ratifica a constatação de que as contratadas SPX e Atual descumprem o 
tempo mínimo de execução dos exames, afetando a qualidade da prestação do serviço. 
 
A tabela a seguir apresenta uma análise comparativa entre as taxas de overbooking e de 
absenteísmo de cada um dos exames analisados. A taxa de overbooking foi obtida a partir das 
informações dos tempos mínimos de execução dos exames estabelecidos em contrato e os 
intervalos de agendamento no SIGA referente ao mês de fevereiro/2018. A taxa de absenteísmo 
foi calculada por meio das quantidades de exames agendados e realizados de dezembro/2016 a 
novembro/2017. 
 

Tabela 09: Comparação das taxas de overbooking com as taxas de absenteísmo 
AMA /UBS Humberto Cerruti (Território Ermelino Matarazzo) 

Exame Tempo 
mínimo 

(A) 

Intervalo entre 
exames 

agendados no 
SIGA- 

  minutos 
(B) 

Overbooking 
(C=A/B-1) 

Quant. exames 
agendados 

(D) 

Quant. exames 
realizados 

(E) 

Absenteísmo 
(F=D/E-1) 

Ultrassonografia 10 6 67% 9610 7863 22% 

 

Hospital RHC Penha (Território Penha) 

Exame Tempo 
mínimo 

(A) 

Intervalo entre 
exames 

agendados no 
SIGA- 

  minutos 
(B) 

Overbooking 
(C=A/B-1) 

Quant. exames 
agendados 

(D) 

Quant. exames 
realizados 

(E) 

Absenteísmo 
(F=D/E-1) 

Ultrassonografia 
Geral 

10 6 67% 33406 27564 21% 

Ultrassonografia 
Morfológico / 

Doppler 
  Obstétrico 

10 6 67% 884 865 2% 

Mamografia 20 8 150% 20962 17555 19% 

Densitometria 
Óssea 

20 20 0% 2919 2889 1% 

Ultrassonografia 
com Doppler de 

Tireóide 

20 10 100% 296 270 10% 

Teste ergométrico 15 15 0% 2974 2397 24% 

Ecocardiograma 
adulto 

20 10 100% 4711 3982 18% 

Ecocardiograma 
infantil 

20 10 100% 432 334 29% 

Ecostresse 60 45 33% 280 224 25% 
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A partir da análise acima, verifica-se que, com exceção dos exames de densitometria e teste 
ergométrico, todos os demais exames possuem taxas de overbooking acima do absenteísmo, entre 
8 a 131 unidades percentuais.  
 
 
RECOMENDAÇÃO 006 
Recomenda-se à SMS que solicite à OS SECONCI a revisão dos intervalos de agendamento entre 
exames no sistema SIGA, considerando-se os tempos mínimos previstos em contrato e as taxas de 
absenteísmo. Além da adequação nos intervalos de agendamento, sugere-se que a Contratada 
aumente a disponibilidade dos profissionais sem aumento de ônus para a Administração. 
 
 
CONSTATAÇÃO 006 - Descumprimento do prazo de entrega dos laudos pela SPX e 
fragilidade da OS SECONCI no controle deste prazo. 
 
No contrato celebrado com a SPX, está previsto, no item 5.1, o prazo máximo de sete dias úteis, a 
partir da data de realização do exame, para disponibilização do laudo de raio-X. O contrato prevê 
ainda, no item 5.13, que, em caso de descumprimento do prazo estabelecido, a empresa contratada 
será notificada e, na reincidência, poderá ser penalizada com multa de 1% sobre o valor mensal do 
contrato, além das sanções cabíveis.  
 
Em visita realizada à unidade AMA Parque Buturussu Humberto Cerruti, constatou-se que este 
prazo não foi cumprido diversas vezes durante o período amostral analisado, a saber, de setembro 
de 2017 a janeiro de 2018. Vide tabela abaixo: 
 

Tabela 10: Exemplos de casos de descumprimento do prazo de entrega do laudo pela SPX 
Data de Realização do 

Exame 
Nome do Paciente Data de Recebimento do 

Laudo 
Prazo de entrega do 

laudo (dias úteis) 

13/09/2017 V. S. F.  27/09/2017 10 

13/09/2017 A. R. M. 27/09/2017 10 

14/09/2017 W. F. L. 27/09/2017 9 

14/09/2017 I. A. O. B.  27/09/2017 9 

15/09/2017 M. J. B. T. A. 27/09/2017 8 

15/09/2017 L. M. S. 27/09/2017 8 

15/09/2017 J. P. C. S. 27/09/2017 8 

11/10/2017 G. D.  24/10/2017 8 

01/11/2017 R. S. R.  14/11/2017 8 

01/11/2017 M. C. A. C. 14/11/2017 8 

02/11/2017 T. L. C. C 14/11/2017 8 

14/11/2017 M.M. S.  28/11/2017 8 

28/11/2017 K. B. G. S. 08/12/2017 8 

09/12/2017 M. V. C. 22/12/2017 10 

11/12/2017 R. U. S. 22/12/2017 9 

11/12/2017 C. F. S. 22/12/2017 9 

11/12/2017 J. P. L. F. 22/12/2017 9 

05/01/2018 E. S. C 17/01/2018 8 

13/01/2018 S. M. M 24/01/2018 8 

 
Os dados apresentados foram obtidos a partir dos controles manuais de exames de Raio-X 
realizados e das datas protocoladas de recebimento dos laudos, constante no mesmo documento. 
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Não foi verificado qualquer registro de acompanhamento do prazo entre a realização do exame e a 
entrega do laudo, o que demonstra uma fragilidade no controle da contratante. 
 
A fragilidade deste controle torna inócua a cláusula contratual que prevê aplicação de penalidade 
em caso de descumprimento do prazo estabelecido pela contratada. 
 
MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE: A Secretaria Municipal de Saúde – SMS encaminhou a 
resposta da OS SECONCI, em 12 de julho de 2018, que assim se manifestou: 
 
“De fato, houve atraso, mas não houve prejuízo aos pacientes assistidos. A Empresa já foi 
notificada e na ocasião realizou as adequações necessárias em sua logística para atendimento 
conforme cláusula de contrato.” 
 
PLANO DE PROVIDÊNCIAS 
“Notificação da empresa, revisão do processo de acompanhamento junto as Unidades.” 
 
PRAZO DE IMPLEMENTAÇÃO 
“Imediato” 
 
ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA 
A OS SECONCI confirmou os atrasos nas entregas dos laudos dos exames de raio-X, conforme 
constatação da equipe de auditoria. Segundo a OS, a empresa SPX foi notificada e o processo de 
acompanhamento pelas Unidades revisado.  
 
A OS SECONCI informou ainda que a contratada SPX implementou melhorias na logística por 
meio de 3 entregas/retiradas semanais dos exames. 
 
A equipe de auditoria concorda com as melhorias implementadas, mas ressalta a necessidade de 
verificar a sua efetividade por meio de um monitoramento.  
 
RECOMENDAÇÃO 007 
Recomenda-se à SMS que solicite à OS SECONCI o monitoramento dos prazos de entrega dos 
laudos de todas as unidades por meio de um indicador. 
 
 
CONSTATAÇÃO 007 - Irregularidade na identificação dos envelopes de entrega de laudos. 
 
Foi constatado que os envelopes de entrega de laudos das empresas prestadoras não possuem a 
correta identificação dos logos exigidos nos respectivos contratos. 
  



18 
 

Tabela 11: Requisito Contratual x Realizado 

Prestadora Contrato Amostra 

SPX 5.9 – Fornecer laudos, quando 
aplicável, para as unidades de 
referência para esta finalidade, com 
logo de identificação da empresa no 
envelope de entrega de resultados, 
cujo custeio é de responsabilidade da 
CONTRATADA e também logomarca 
da instituição CONTRATANTE e da 
Secretaria da Saúde do Município de 
São Paulo. 

 

 
Obtida durante visita às unidades Hospital Dia 
Rede Hora Certa Penha e AMA Parque Buturussu 
Humberto Cerruti. 

Atual 5.6 – Fornecer laudos, quando 
aplicável, para as unidades de 
referência para esta finalidade, com 
logo de identificação da empresa no 
envelope de entrega de resultados, 
cujo custeio é de responsabilidade da 
CONTRATADA e também logomarca 
da instituição CONTRATANTE e da 
Secretaria da Saúde do Município de 
São Paulo. 

 
Obtida durante visita à unidade Hospital Dia Rede 
Hora Certa Penha. 

 
MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE: A Secretaria Municipal de Saúde – SMS encaminhou a 
resposta da OS SECONCI, em 12 de julho de 2018, que assim se manifestou: 
 
“Falha constatada e regularizada após notificação à empresa Contratada.” 
 
PLANO DE PROVIDÊNCIAS 
“Notificação da empresa, revisão do processo de acompanhamento junto as Unidades.” 



19 
 

 
PRAZO DE IMPLEMENTAÇÃO 
“Imediato” 
 
ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA 
A OS SECONCI informou que concorda com a irregularidade e as empresas contratadas (SPX e 
Atual Diagnósticos) foram notificadas para regularização do desvio apontado pela equipe de 
auditoria.  
 
A empresa SPX foi notificada em 13/J07/2018, conforme o documento “Notificação de 
Irregularidade” emitida pela OS. Seguem abaixo, as fotos das novas identificações dos envelopes. 
 

    

Quadro 01: Envelope de entrega dos exames após regularização 

 
A OS não apresentou as evidência das ações tomadas junto à empresa Atual Diagnósticos. 
 
A equipe de auditoria considera que as alterações implementadas pela SPX atendem o requisito 
5.6 do Contrato. 
 
RECOMENDAÇÃO 008 
Recomenda-se à SMS que estabeleça os requisitos de identificação visual, com relação à exigência 
de logomarcas, nos envelopes utilizados para entrega dos exames radiológicos e diagnósticos por 
imagem aplicável às contratadas de todas as Organizações Sociais. 
 
 
CONSTATAÇÃO 008 - Irregularidades no Regulamento de Compras da OS SECONCI e 
nos procedimentos realizados para as contratações de exames diagnósticos. 
 
Foram identificadas fragilidades no Regulamento de Compras da OS SECONCI que deixam a 
instituição exposta a riscos em suas contratações, principalmente no que tange à manutenção do 
tratamento isonômico dos competidores e à busca dos preços mais econômicos. Os procedimentos 
de compra analisados pela equipe de auditoria estão listados na tabela abaixo: 
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Tabela 12 - Contratações analisadas da OS SECONCI 
Ato 

Convocatório Região Unidade Data do Edital Prazo para entrega das 
propostas 

 01/2010 Ermelino Matarazzo AMAE Burgo Paulista 28/01/2010 23:59h de 02/02/2010 

Não informado Penha AE Maurice Paté 01/07/2011 07/07/2011 

Não informado Ermelino Matarazzo AMAE Burgo Paulista 30/05/2012 Não informado 

Não informado Penha AE Maurice Paté 19/07/2012 Não informado 

Não informado Ermelino Matarazzo AMA Jardim Popular 08/08/2012 Não informado 

 06/2012 Penha AE Maurice Paté 18/10/2012 23:59h de 27/11/2012 

 07/2012 Ermelino Matarazzo AE Paranaguá 31/10/2012 23:59h de 21/11/2012 

 09/2012 Penha AMA Vila Silvia 09/11/2012 23:59h de 23/11/2012 

 11/2012 Penha AE Maurice Paté 12/11/2012 23:59h de 27/11/2012 

 30/2013 Penha AE Maurice Paté 05/03/2013 23:59h de 12/03/2013 

 66/2013 Ermelino Matarazzo AMA Burgo Paulista 17/10/2013 23:59h de 25/10/2013 

 73/2013 Penha AE Maurice Paté 18/10/2013 23:59h de 25/10/2013 

 26/2014 Penha Hora Certa Penha 12/02/2014 23:59h de 19/02/2014 

 29/2014 Penha Hora Certa Penha 20/03/2014 23:59h de 28/03/2014 

 28/2014 Penha Hora Certa Penha 20/05/2014 23:59h de 28/05/2014 

 45/2014 Penha Hora Certa Penha 15/08/2014 23:59h de 25/08/2014 

 06/2015 Penha / E. Matarazzo Várias unidades 01/09/2015 23:59h de 09/09/2015 

 02/2016 Penha Várias unidades 25/02/2016 11:00h de 26/02/2016 

 02/2016 Ermelino Matarazzo Várias unidades 25/02/2016 11:00h de 26/02/2016 

 
De forma geral, verificou-se que a documentação analisada pela equipe de auditoria está 
incompleta, uma vez que não registra todos os procedimentos realizados durante os processos de 
seleção, além de não fornecer detalhes dos critérios utilizados na avaliação das propostas.  
 
Nota-se, por exemplo, que não é possível identificar quantas e quais empresas foram contatadas 
pela OS para a apresentação de propostas nos processos analisados. Ressalta-se que a modalidade 
de contratação para valores acima de R$ 8.000,00, prevista no regulamento da instituição, é a 
Coleta de Preços, que não prevê a publicidade do edital.  
 
Verificou-se que os competidores tiveram acesso ao ato convocatório por meio de solicitação 
enviada pela própria OS SECONCI (carta convite ou solicitação de proposta), que escolheu as 
empresas para as quais enviou o documento, apesar de não ficar claro qual o critério de escolha 
dessas empresas. Entende-se que a falta de publicidade dos processos de contratação de exames 
diagnósticos (em todas as suas fases, incluindo a divulgação do edital, dos recursos contra o edital, 
dos resultados, etc.) pode ter prejudicado a competitividade dos certames.  
 
Também não se encontrou evidência de ter sido realizada pesquisa prévia com pelo menos três 
empresas, conforme estabelecido pelo Regulamento de Compras da instituição no Art. 10, c. A 
falta da pesquisa de preços prejudica a capacidade de negociação dos valores propostos pelos 
fornecedores e pode resultar em contratações acima dos preços de mercado. 
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Não obstante as organizações sociais, por integrarem o Terceiro Setor, não se submeterem ao 
dever de licitar, por receberem recursos públicos, devem observar, em suas contratações, o 
disposto em regulamento próprio, que deve conter regras objetivas e impessoais, além de respeitar 
o núcleo essencial dos princípios da Administração Pública. 
 
Nesse sentido, cabe citar o Acórdão do TCU nº 2832/2014 - Plenário, que reafirma a importância 
do princípio da publicidade e da prévia pesquisa de preços nas contratações realizadas por 
organizações sociais. Segue trecho abaixo: 
 
“9.4.2. adote providências imediatas para a realização de procedimentos que atendam aos 
princípios da legalidade, impessoalidade, isonomia e publicidade nas contratações de serviços de 
exames diagnósticos e advocatícios (redação dada pelo Acórdão 2942/2013-Plenário); 
 
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 [...] 
 
9.4.5. com relação às contratações de serviços a serem efetuadas pela entidade, evite a expedição 
de convites para as mesmas empresas, bem como promova a divulgação do pedido de cotação de 
preços em outros veículos de comunicação, a exemplo do sítio eletrônico da entidade ou em locais 
de amplo acesso ao público, visando à ampliação da competitividade;” (grifos nossos) 
 
Também configura fragilidade a definição do procedimento de julgamento e habilitação dos 
competidores, uma vez que o Regulamento de Compras não detalha suficientemente esta fase do 
processo de contratação (não define a composição da comissão de análise, nem menciona fase de 
habilitação).  
 
Nota-se que cada Ato Convocatório estabelece seu próprio procedimento de avaliação, apesar de a 
documentação dos processos analisados não deixar claro como os procedimentos foram 
realizados.  
 
A ata de avaliação compara os preços das propostas e indica os competidores desclassificados, 
mas não detalha as razões para a inabilitação das propostas. Como exemplo, no Processo n° 
02/2016 de Ermelino Matarazzo, a empresa EIMA Diagnósticos foi desclassificada no lote 6 
porque “não apresentou os documentos conforme solicitado no Ato Convocatório”, apesar de não 
haver registro dos documentos entregues ou dos faltantes.  
 
Verificou-se também que o Ato Convocatório n° 02/2016 dos Territórios da Penha e de Ermelino 
Matarazzo, datados de 25/02/2016, apenas consideram válidas as propostas recebidas até às 11h 
do dia seguinte. A equipe de auditoria entende que esse prazo exíguo configura um requisito 
restritivo aos competidores, uma vez que não oferece tempo hábil para que novos fornecedores 
avaliem os serviços ofertados no edital e providenciem a documentação necessária.  
 
Nesse aspecto, nota-se que o Regulamento de Compras da OS SECONCI pode apresentar 
fragilidade por não dispor sobre prazos para o recebimento de propostas (também não estipula 
outros prazos relevantes, como os relativos a recursos contra o ato convocatório e a duração 
máxima dos contratos).  
 
Para fins de comparação, verifica-se que o prazo do ato convocatório é inferior ao estabelecido 
pela Lei nº 8.666/1993 para a modalidade convite (5 dias úteis), que é a que mais se aproxima da 
Coleta de Preços utilizada pela OS SECONCI. 
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Por fim, observou-se que o Regulamento de Compras da instituição também não dispõe de 
cláusulas de conflitos de interesses, compliance e vedações (por exemplo, a proibição de 
contratação de empresas de seus funcionários, dirigentes, membros de Conselho, familiares, etc.). 
 
MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE: A Secretaria Municipal de Saúde – SMS encaminhou a 
resposta da OS SECONCI, em 12 de julho de 2018, que assim se manifestou: 
 
“O Regulamento de Compras, Convênios e Contratação de Obras e Serviços foi avaliado pela 
Secretaria Municipal de Saúde e validado conforme publicação em Diário Oficial da cidade de 
São Paulo na data de 14 de setembro de 2016. 
Pela legislação e pela própria decisão do STF, cabe a entidade a elaboração de regulamento 
próprio. Esse regulamento segue princípios gerais do Direito, visando a melhor contratação para 
o Sistema Público de Saúde. 
Esse manual foi publicado pela entidade e validado pela Pasta que, inclusive, em publicação de 
24/09/2013 realizou a inclusão de cláusula no mesmo.” 
 
PLANO DE PROVIDÊNCIAS 
A OS SECONCI respondeu não ser aplicável. 
 
PRAZO DE IMPLEMENTAÇÃO 
A OS SECONCI respondeu não ser aplicável. 
 
ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA 
A OS SECONCI alega que o seu Regulamento de Compras, Convênios e Contratação de Obras e 
Serviços foi avaliado e validado pela SMS, conforme publicação no Diário Oficial do município 
em 14/09/2016. 
 
A equipe de auditoria entende que independentemente da avaliação e aprovação da SMS, o 
regulamento de Compras deve ser um instrumento passível de melhorias contínuas, de modo a 
garantir um processo de seleção e contratação transparente, isonômico e que atenda as 
necessidades da Administração Pública. 
 
RECOMENDAÇÃO 009 
Recomenda-se à SMS que solicite à OS SECONCI a revisão do seu Regulamento de Compras 
conforme os apontamentos realizados, a fim de:   

● Garantir a publicidade de todos os atos dos processos de contratação; 
● Documentar a pesquisa de preços realizada previamente às contratações; 
● Estabelecer critérios de avaliação claros nas suas contratações; 
● Definir prazos mínimos para os procedimentos dos processos de contratação; e 
● Estabelecer Cláusula de Conflito de Interesses. 

 
 
CONSTATAÇÃO 009 - Descumprimento de cláusula sobre quantidade mínima de exames 
disponibilizados. 
 
Constatou-se que alguns exames foram disponibilizados em número inferior àquele que foi 
contratado, sendo que a Observação nº 4 das tabelas de metas constantes dos Contratos e Termos 
Aditivos estabelece, no entanto, que “O agendamento de exames deve prever o absenteísmo e 
disponibilizar vagas a mais”.  
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Em análise das notas fiscais e relatórios de produtividade emitidos de novembro/2016 a 
novembro/2017, relativos a ambos aos Contratos nºs R019 e R020/2016, foram verificados os 
seguintes casos de transgressão à regra estabelecida: 
 

Tabela 13: Exames Disponibilizados x Exames Contratados 

Ermelino Matarazzo - Contrato R 019/2016 

Mês Unidade Exame Contratados 
(A) 

Disponibilizados 
(B) (C=A-B) Realizados 

Pagamento 
conforme 
contrato 

nov/16 AMA Burgo 
Paulista 

Eletroencefalograma 120 110 10 96 Por exame 
realizado 

dez/16 
AMA Burgo 

Paulista 
Eletroencefalograma 100 86 14 86 

Por exame 
realizado 

ago/17 
AMA Burgo 

Paulista 
Ultrassonografia com 

Doppler 
50 38 12 33 

Por exame 
disponibiliza

do 

Penha - Contrato R 020/2016 

Mês Unidade Exame Contratados 
(A) 

Disponibilizad
os 
(B) 

(C=A-B) Realizad
os 

Pagamento 
conforme 
contrato 

nov/16 Hora Certa 
Penha 

Mapa 20 18 2 20 Por exame 
realizado 

dez/16 
Hora Certa 

Penha 
Eletro com sedação 20 14 6 7 

Por exame 
realizado 

 
MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE: A Secretaria Municipal de Saúde – SMS encaminhou a 
resposta da OS SECONCI, em 12 de julho de 2018, que assim se manifestou: 
 
“C.G 019/2016 
Exames de Eletroencefalograma – Os apontamentos devem ser realizados conforme TA 01/2016, 
com vigência de julho/2016 a agosto/2017. 
Em relação ao mês de dezembro de 2016, a oferta ficou reduzida, devido à quebra do 
equipamento do período de 05 a 19 de dezembro. 
Lembramos que os exames são realizados por profissionais próprios, e apenas, laudados por 
empresa Contratada, sendo pagos por laudo emitido. 
 
Exames de Ultrassonografia com Doppler – No mês em específico, haviam sido disponibilizadas 
55 vagas contando com overbooking, entretanto, fomos avisados pela empresa Contratada que o 
profissional não poderia comparecer a totalidade dos plantões, o que ocasionou o impedimento 
de 17 vagas agendadas, como consequência o sistema apresentou apenas 38 vagas 
disponibilizadas, sendo este número embasado para pagamento.” 
 
C.G 020 
Mapa – A Unidade Rede Hora Certa Penha dispunha de apenas 01 aparelho de MAPA, com isso 
no mês de novembro/2016, devido aos feriados, foi ofertado a quantidade máxima possível (18 
exames). 
 
Eletro com sedação – Exame dependente do fármaco hidrato de cloral para sedação do paciente, 
cuja falta, devido a Resolução da Anvisa, gerou impossibilidade de compra e, consequentemente, 
a redução da oferta.” 
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PLANO DE PROVIDÊNCIAS 
“Adequação do Contrato já executado.” 
 
PRAZO DE IMPLEMENTAÇÃO 
“Já executado” 
 
ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA 
 
Exames de Eletroencefalograma (AMA Burgo Paulista): De acordo com a OS SECONCI, o 
equipamento de sua responsabilidade, ficou inoperante no período de 05 a 19 de dezembro de 
2016, reduzindo assim a oferta de exames no referido mês, justificando a baixa oferta de exames 
no referido mês. Contudo, a OS não justificou o não atendimento da quantidade mínima no mês de 
novembro/2016. 
 
Ultrassonografia com Doppler (AMA Burgo Paulista): A OS informou que o sistema 
disponibilizou 38 vagas, 17 vagas a menos do que o mínimo contratado (55), no mês de 
agosto/2017, devido à impossibilidade de comparecimento em todos os plantões do profissional da 
contratada SPX. 
 
De acordo com o item 5.27 do Anexo 1 – Condições Específicas de Prestação, Execução e 
Comprovação dos Serviços do Contrato do Território Ermelino Matarazzo (01/03/2016), a 
Contratada é obrigada a fornecer outro profissional da mesma especialização, no caso de 
impossibilidade de comparecimento: 
 
5.27 – Caso o profissional da empresa CONTRATADA não possa comparecer em algum dia de 
trabalho para realizar os exames, a empresa CONTRATADA fica obrigada a encaminhar outro 
profissional da mesma especialização com no mínimo 12 horas de antecedência. 
 
O não fornecimento de profissional caracteriza descumprimento contratual e está sujeito à multa 
prevista no item 15.1 do Contrato: 
 
“15.1 Sem prejuízo da apuração e ressarcimento dos danos causados pela inexecução ou mora 
das obrigações previstas neste contrato e seus anexos poderá ser aplicada às partes, 
independentemente de prévia notificação judicial ou extrajudicial, multa moratória de 2% (dois 
por cento) ao mês com base no VALOR GLOBAL ESTIMADO DO CONTRATO, constante do 
Anexo 1, não excedendo, entretanto, esse valor.” 
 
Mapa (Hora Certa Penha): A OS informou que a unidade de saúde dispunha apenas de 01 
aparelho de MAPA e em função dos feriados do mês de novembro/2016 foi ofertada a quantidade 
máxima de 18 exames. Justificativa aceita pela equipe de auditoria. 
 
Eletro com sedação (Hora Certa Penha): Segundo a OS, a redução da oferta desse exame foi em 
função da falta do medicamento Hidrato de Cloral. Justificativa aceita pela equipe de auditoria. 
 
Sendo assim, do exposto, entende-se que houve descumprimento da cláusula contratual sobre a 
quantidade mínima de exames disponibilizados de Ultrassonografia com Doppler na unidade 
AMA Burgo Paulista, no mês de agosto de 2017, em decorrência da falta de fornecimento de 
profissional pela Contratada. 
 
 
RECOMENDAÇÃO 010 
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Recomenda-se que a SMS solicite à OS SECONCI a aplicação da multa prevista no item 15.1 do 
Contrato à SPX, garantido o direito ao contraditório e à ampla defesa, devido ao fornecimento 
parcial do profissional para realização dos exames de Ultrassonografia com Doppler no mês de 
agosto/2017 na unidade AMA Burgo Paulista. 
 
 
CONSTATAÇÃO 010 - Obsolescência tecnológica de alguns equipamentos utilizados pela 
SPX. 
 
Foi constatado que os equipamentos de Raio-X da AMA Vila Silvia e de densitometria do 
Hospital Dia Rede Hora Certa Penha constantes na proposta da SPX referente ao Ato 
Convocatório n° 02/2016 Território Penha, em 25/02/2016, possuíam idade superior a 20 anos da 
sua data de fabricação, conforme tabela abaixo: 
 

Tabela 14: Equipamentos com idade superior a 20 anos na data da proposta 

Unidade Exame Equipamento Ano de fabricação 

AMA Vila Silvia raio-X Raytec 1996 

Hospital Dia Rede Hora Certa Penha Densitometria Lunar DPXL Versão 4.7 1993 

 
Embora não haja requisito contratual específico sobre a idade máxima dos equipamentos, a equipe 
de auditoria entende que não é aceitável a utilização de equipamentos com mais de 20 anos de uso 
desde a sua fabricação. A constante inovação tecnológica, principalmente dos equipamentos 
médicos, permite a realização de exames e diagnósticos com mais qualidade e precisão. 
 
MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE: A Secretaria Municipal de Saúde – SMS encaminhou a 
resposta da OS SECONCI, em 12 de julho de 2018, que assim se manifestou: 
“Conforme laudos emitidos por empresas especializadas, os equipamentos mencionados possuem 
condições técnicas de utilização sem prejuízo à qualidade e riscos ao paciente. 
As documentações citadas acima estão passíveis de avaliação em Sede Administrativa.” 
 
PLANO DE PROVIDÊNCIAS 
Não aplicável 
 
PRAZO DE IMPLEMENTAÇÃO 
Não aplicável 
 
ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA 
A OS SECONCI informa que, de acordo com os laudos emitidos por empresas especializadas, os 
equipamentos referidos na constatação possuem condições técnicas de utilização sem prejuízo à 
qualidade e riscos ao paciente.  
 
A OS SECONCI apresentou os relatórios de Controle de Qualidade da Imagem dos equipamentos 
questionados referentes aos dois últimos anos 2017 e 2018 com resultados adequados. 
 
A equipe de auditoria entende que mesmo em condições de uso, equipamentos com mais de 20 
anos não apresentam a mesma qualidade e precisão dos equipamentos atuais. Apenas como 
referência, de acordo com estudos da IBAPE/SP – Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de 
Engenharia de São Paulo, a vida útil da maioria dos equipamentos médicos é de 10 anos. 
   
RECOMENDAÇÃO 011 
Recomenda-se que a SMS solicite à OS SECONCI a definição da idade máxima para os 
equipamentos de radiologia e diagnósticos por imagem em suas futuras contratações.  
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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. 
 


