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CHAMAMENTO PÚBLICO – SMS Nº 002/2021 

OBJETO: SELEÇÃO PÚBLICA DESTINADA À ESCOLHA DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO, SEM FINS LUCRATIVOS, 
QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA ÁREA DE SAÚDE, PARA CELEBRAR CONTRATO DE GESTÃO VISANDO 
A TRANSFERÊNCIA DE ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO, GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E 
SERVIÇOS DE SAÚDE DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA 24H ADROALDO ALBERGARIA, SEUS BENS 
PATRIMONIAIS NA FORMA ESTABELECIDA NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. 

 

PARECER DE ANÁLISE DA PROPOSTA DE TRABALHO – SANEAMENTO 

 

Em análise dos documentos apresentados na fase de saneamento, verificou-se que apenas a 

Entidade INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE – INTS se manifestou, 

atendendo a contento os apontamentos realizados pela Comissão. 

Noutro giro, as demais Entidades, quais sejam, a ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À 

MATERNIDADE E À INFANCIA DE MUTUÍPE – IMAPS SAÚDE, INSTITUTO 2 DE JULHO – 

PROJETOS, PESQUISAS E INTERVENÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO, 

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINHOS – INSV – INSTITUTO 

DE SAÚDE NOSSA SENHORA DA VITÓRIA e ASSOCIAÇÃO SAÚDE EM MOVIMENTO – 

ASM, não atenderam ao ato convocatório desta Comissão, em sede de saneamento,. 

Com isso, em busca de ampliar a competitividade do certame, visando propostas mais 

vantajosas, será novamente oportunizado às Entidades ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À 

MATERNIDADE E À INFANCIA DE MUTUÍPE – IMAPS SAÚDE, INSTITUTO 2 DE JULHO – 

PROJETOS, PESQUISAS E INTERVENÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO, 

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINHOS – INSV – INSTITUTO 

DE SAÚDE NOSSA SENHORA DA VITÓRIA e ASSOCIAÇÃO SAÚDE EM MOVIMENTO – 

ASM proceder com o saneamento das suas propostas. 

 

1.1. DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 

 

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E À INFANCIA DE MUTUÍPE – IMAPS SAÚDE 

Aos valores orçados em sua Proposta orçamentária para os itens Material de Manutenção predial (B.6), 

Serviço de Rouparia / Lavanderia (C.13), Serviço de Alimentação e Nutrição (C.15), solicitamos que seja 

demonstrada sua viabilidade comprovando se os custos são coerentes com os de mercado e compatíveis 

com a execução do objeto do contrato. 

Tendo em vista que os trabalhadores (Enfermeiro e Técnico de Enfermagem) que atuam na URGÊNCIA E 

EMERGÊNCIA da rede Municipal possuem previsão de gratificação normativa legal (setor fechado), 
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solicitamos que seja previsto a referida gratificação para os profissionais dessas categorias. Em mesmo 

entendimento, solicitamos que sejam contemplados os valores referentes à Responsabilidade técnica dos 

profissionais para as categorias que se aplicam. 

Excluir a previsão do item C.4 da planilha de encargos sociais e trabalhistas divergente ao exigido no Edital 

com posterior readequação dos valores no Quadro detalhado de despesas de pessoal. 

 

INSTITUTO 2 DE JULHO – PROJETOS, PESQUISAS E INTERVENÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO 

HUMANO 

Aos valores orçados em sua Proposta orçamentária para os itens Equipamentos de proteção individual 

(EPI’s) (B.11), Manutenção corretiva e preventiva de equipamentos médico-hospitalares/administrativos (C.1), 

Serviço de Vigilância / Segurança Patrimonial (C.7), Serviço de Rouparia / Lavanderia (C.13), Serviço de 

Alimentação e Nutrição (C.15), solicitamos que seja demonstrada sua viabilidade comprovando se os custos 

são coerentes com os de mercado e compatíveis com a execução do objeto do contrato. 

Excluir a previsão do item C.4 da planilha de encargos sociais e trabalhistas divergente ao exigido no Edital 

com posterior readequação dos valores no Quadro detalhado de despesas de pessoal. 

Incluir e aplicar a previsão de 20% do adicional de insalubridade sobre o salário base para a categoria 

Farmacêutico. 

Retificar a carga horária da categoria Enfermeiro SCISS de 40h divergente do exigido no Anexo A Edital que 

prevê a carga horária de 44h. 

Retificar a previsão de salário base para a categoria profissional Enfermeiro (Núcleo de Epidemiologia, 

SCISS, SAD e Emergência), de acordo com a carga horária correspondente. 

Tendo em vista que os trabalhadores (Enfermeiro e Técnico de Enfermagem) que atuam na URGÊNCIA E 

EMERGÊNCIA da rede Municipal possuem previsão de gratificação normativa legal (setor fechado), 

solicitamos que seja previsto a referida gratificação para os profissionais dessas categorias. Em mesmo 

entendimento, solicitamos que sejam contemplados os valores referentes à Responsabilidade técnica dos 

profissionais para as categorias que se aplicam. 

Adequar a previsão do salário base abaixo do valor de mercado para a categoria médica (plantonista, 

horizontal e ultrassonografista). 

 

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINHOS – INSV – INSTITUTO DE SAÚDE 

NOSSA SENHORA DA VITÓRIA 

Aos valores orçados em sua Proposta orçamentária para os itens Medicamentos de uso interno (B.1), 

Material de manutenção predial (B.6), Fornecimento de agua e saneamento (C.8), Serviço de Alimentação e 

Nutrição (C.15) e Serviço de Laboratório de análises clínicas (C.18), solicitamos que seja demonstrada sua 

viabilidade comprovando se os custos são coerentes com os de mercado e compatíveis com a execução do 

objeto do contrato. 



 

 
P R E F E I T U R A  M U N I C I P A L  D O  S A L V A D O R  
Secretaria Municipal da Saúde  
Comissão Especial de Chamamento Público 
 

 

 

Página 3 de 4 
 

Esclarecer o aumento do Quantitativo de pessoal 263 (edital) para 266 incluindo 01 Líder de enfermagem 

ADM, 01 Técnico em Patologia clínica e 01 Nutricionista ADM. 

Tendo em vista que os trabalhadores (Enfermeiro e Técnico de Enfermagem) que atuam na URGÊNCIA E 

EMERGÊNCIA da rede Municipal possuem previsão de gratificação normativa legal (setor fechado), 

solicitamos que seja previsto a referida gratificação para os profissionais dessas categorias. Em mesmo 

entendimento, solicitamos que sejam contemplados os valores referentes à Responsabilidade técnica dos 

profissionais para as categorias que se aplicam. 

Adequar a previsão do adicional de insalubridade para a categoria Farmacêutico o que diverge da legislação 

(20% sobre o salário base). 

Aplicar a incidência prevista do quadro de encargos sociais e trabalhistas (Grupo A) no quadro orçamentário 

analítico (A.3 – Encargos sociais incidentes sobre a remuneração) e no quadro detalhado de despesas de 

pessoal, uma vez que os valores divergem nos respectivos quadros. 

Aplicar a incidência prevista do quadro de encargos sociais e trabalhistas (Grupos B, C, D, E e F) no quadro 

orçamentário analítico (A.4 – Provisionamento) e no quadro detalhado de despesas de pessoal, uma vez que 

os percentuais divergem nos respectivos quadros. 

Justificar a isenção tributária apresentada na planilha de encargos sociais e trabalhistas tendo em vista que 

não foi constatado por esta Comissão que a referida entidade é detentora do CEBAS ou quaisquer imunidade 

tributária correlata. 

 

ASSOCIAÇÃO SAÚDE EM MOVIMENTO – ASM 

Aos valores orçados em sua Proposta orçamentária para os itens medicamento de uso interno (B.1), material 

de manutenção predial (B.6), Serviço de guarda/digitalização de prontuários (C.17) e Serviço de laboratório 

de Análises Clínicas (C.18), solicitamos que seja demonstrada sua viabilidade comprovando se os custos são 

coerentes com os de mercado e compatíveis com a execução do objeto do contrato. 

Excluir a previsão Educação continuada (A.5) e Nutrição Enteral (B.9), por estar divergente ao previsto no 

Quadro Analítico do Edital. 

Incluir a previsão Serviços de conservação e manutenção predial (C.12), tendo em vista que a contratação de 

pessoal em folha já estava prevista no Anexo A – Recursos Humanos – Relação mínima por categoria 

profissional. 

Tendo em vista que os trabalhadores (Enfermeiro e Técnico de Enfermagem) que atuam na URGÊNCIA E 

EMERGÊNCIA da rede Municipal possuem previsão de gratificação normativa legal (setor fechado), 

solicitamos que seja previsto a referida gratificação para os profissionais dessas categorias. Em mesmo 

entendimento, solicitamos que sejam contemplados os valores referentes à Responsabilidade técnica dos 

profissionais para as categorias que se aplicam. 
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Incluir o percentual que foi zerado, referente a incidência dos encargos sociais e trabalhistas para o item C2. 

Ato contínuo, aplicar o percentual dos encargos sociais e trabalhistas no quadro detalhado de pessoal por 

categoria profissional, apresentando assim, as referidas planilhas orçamentárias. 

 

Abre-se prazo até o dia 17/03/2022 para que as Instituições participantes procedam saneamento das 

inconformidades apresentadas, ressaltando que não deve haver alteração no valor global da proposta 

orçamentária inicialmente apresentado. 

É o parecer, SMJ. 

Salvador, 11 de março de 2022 

 

JOSÉ EGÍDIO DE SANTANA 
Presidente 

 
 
FLÁVIA CRUZ KITAHARA 
Membro 

 
IGNACIO TITO TORRES SANTOS  
Membro 

 
 
ROSANA SANTOS SOUSA 
Membro 

 
 
THIANE COELHO OLIVEIRA 
Membro 

 


