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SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE 
COMISSÃO ESPECIAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 

 
PARECER   

 
Trata-se do Chamamento Público N° 004/2020, oriundo do Processo n° 8.123/2020, da Secretaria 
Municipal da Saúde – SMS, que tem por objeto a 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 do Multicentro de Saúde – Vale das Pedrinhas. 

A convocação dos interessados ocorreu mediante publicação do Chamamento Público no Diário Oficial 
do Município - DOM, por meio eletrônico na internet e jornal de grande circulação, na forma do art. 31 
do Decreto Municipal 28.232/2016. 

Superada a fase de análise dos documentos do Envelope A – PROPOSTA DE TRABALHO, na qual 
restaram classificadas as instituições S3, PROVIDA e FABAMED, esta comissão procedeu com o 
exame da documentação referente ao Envelope B – HABILITAÇÃO. 

Insta salientar que, em relação a instituição S3, primeira colocada na etapa do Envelope – A, no que diz 
respeito a exigência do item 4.10.4 do Edital, referente a sua qualificação econômico-financeira, 
malgrado tenha apresentado Demonstração de Resultado do Exercício e Termos de Abertura e 
Encerramento referentes ao ano de 2019, a mesma apresentou Balanço Patrimonial atinente ao ano de 
2018, fato que viola não só a exigência contida na alínea “a” do item 4.10.4 do Edital, concernente na 
apresentação de Balanço referente ao último exercício social, como também naquela contida em sua 
alínea “b”, com a correta demonstração de atingimento dos índices ILG, ILC e ISG, em que pese tenha 
alegado ter efetuado o cálculo dos índices com base no balanço patrimonial da empresa do ano de 
2019, motivo pelo qual fora desclassificada.  

Com efeito, procedeu-se com a análise da documentação de Habilitação da instituição classificada em 
segundo lugar na etapa do Envelope A, qual seja, PROVIDA, que atendeu de forma satisfatória todas 
as exigências do edital a esse respeito, restando, pois, devidamente habilitada. 

Do exposto, a Comissão Especial de Chamamento Público, à luz dos elementos que integram os 
presentes autos e de acordo com os critérios fixados no Chamamento Público, bem como nos termos 
da legislação vigente, declara por unanimidade habilitada e vencedora do presente certame a instituição 
abaixo relacionada, visando a HOMOLOGAÇÃO do resultado pela autoridade superior e 
ADJUDICAÇÃO do serviço. 

 

INSTITUIÇÃO VALOR GLOBAL 

INSTITUIÇÃO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE E 
PROMOÇÃO SOCIAL – INSTITUTO PROVIDA 

R$ 19.410.316,62 

É o parecer, SMJ. 

Salvador, 12 de julho de 2021 
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