
 

 
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 Chamamento Público n°021/2020 
Processo SMS n° 20263/2019 
 

 

 

1 
 

PROCESSO SMS N°20.263/2019 

CHAMAMENTO PÚBLICO – SMS Nº 021/2020 

PROJETO GIRASSÓIS DE RUA 

 

 

OBJETO: SELEÇÃO PÚBLICA DESTINADA À ESCOLHA DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM 

FINS LUCRATIVOS, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N° 8.631/2014, REGULAMENTADA PELO 

DECRETO MUNICIPAL N° 28.232/2016 (ALTERADO PELO DECRETO N° 32.202/2020), PARA 

MEDIANTE CONTRATO DE GESTÃO REALIZAR ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO, GESTÃO, 

OPERACIONALIZAÇÃO, E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DO PROJETO 

GIRASSÓIS DE RUA, SEUS BENS PATRIMONIAIS, CONFORME DEFINIDO NESTE EDITAL E SEUS 

ANEXOS 

 

ANÁLISE DE RECURSO 

 

PREÂMBULO 

Trata-se da análise de Recursos Administrativos interpostos, tempestivamente, pelas 

proponentes FUNDAÇÃO ABM DE PESQUISA E EXTENSÃO NA AREA DA SAÚDE – FABAMED, 

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINHOS / INSTITUTO DE SAÚDE NOSSA 

SENHORA DA VITÓRIA – INSV, ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA 

UBAÍRA – S3 ESTRATÉGIAS E SOLUÇÕES EM SAÚDE em face do resultado da análise e 

julgamento das Propostas de Trabalho do Chamamento Público n° 021/2020-SMS. 

Convém informar, em caráter preliminar, que o julgamento das propostas técnicas tomou por 

base a legislação aplicável e os termos do Edital de Chamamento n°021/202. Ressalta-se que a 

Comissão de Chamamento Público avaliou as propostas apresentadas observando os 

parâmetros objetivos estabelecidos no Edital e dentro dos conhecimentos técnicos da equipe. 

Às análises foram, conforme disciplina do Instrumento Convocatório, atribuídas pontos e 

notas, todas acompanhadas de justificativas escritas. 

Neste sentido, após análise das propostas de trabalho, a luz das regras do Edital de 

Chamamento Público n° 021/2020-SMS, a Comissão havia classificado a: Associação de 
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Proteção a Maternidade e Infância Ubaíra – S3 Estratégias e Soluções em Saúde; Fundação 

ABM De Pesquisa E Extensão na Área da Saúde – FABAMED; Santa Casa de Misericórdia de 

Oliveira dos Campinhos / Instituto de Saúde Nossa Senhora da Vitória – INSV; Instituto de 

Assistência à Saúde e Promoção Social – Instituto PROVIDA, nesta ordem. 

 

1. DA ADMISSIBILIDADE DOS RECURSOS 

O Edital do Chamamento Público nº 021/2020-SMS estabelece a seguinte regra para a 

interposição de recurso administrativo: 

7.2 Das decisões da Comissão Especial de Chamamento Público caberá 

recurso, que poderá ser interposto no prazo de 5 (cinco) dias úteis, 

contados da data da publicação do resultado do processo de seleção no 

Diário Oficial do Município/DOM.  

7.3 Da interposição de recurso poderão os demais proponentes, no 

prazo de 05 (cinco) dias úteis, apresentar as contrarrazões.  

7.4 A Comissão Especial de Chamamento Público manifestar-se-á sobre 

o recurso, submetendo-o à decisão do titular da Secretaria Municipal da 

Saúde. 

O prazo para interposição de recurso contra a decisão da Comissão é de 5 (cinco) dias úteis, 

contados da intimação do resultado.  

Com efeito, tendo em vista que o ato decisório da Comissão de Chamamento foi publicado no 

em 16/11/2020, tem-se que o prazo limite para apresentação do recurso seria o dia 

23/11/2020.  

Nestes termos, as Recorrentes a seguir indicadas, interpuseram Recurso Administrativo 

tempestivamente, sendo a FUNDAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO BAHIANA DE MEDICINA – FABAMED 

em 23/11/2020, o INSTITUTO DE SAÚDE NOSSA SENHORA DA VITÓRIA – INSV em 23/11/2020 

e a ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E À INFANCIA UBAÍRA – S3 ESTRATÉGIAS E 

SOLUÇÕES EM SAÚDE em 23/11/2020, restando, pois, caracterizado que todos os recursos 

foram protocolados tempestivamente, cumprindo condição objetiva antecedente à análise de 

mérito. 
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1.1 DAS RAZÕES DE RECURSO DA FABAMED 

Em apertada síntese, a FABAMED alega que o Atestado de Capacidade Técnica emitido pela 

Secretaria de Saúde do Estado da Bahia pela Gestão, Administração e Operacionalização dos 

Serviços Assistenciais Hospital Santa Rita, contrato nº 001/2015 é suficiente para comprovação 

da Gestão de Unidade com Atenção Primária a Saúde- APS. 

Aduz que faz gestão do Hospital Santa Rita, unidade hospitalar que executa procedimentos de 

Atenção Primária a Saúde – APS e, conforme se infere no Contrato nº 01/2015 - Cláusula 

Terceira – Das Condições Gerais e do Cadastro Nacional de Estabelecimentos – CNES, há 

motivo suficiente para que a Comissão reconheça que a Recorrente faz jus a 1,4 pontos, 

previstos para os atestados de capacidade técnica que comprovem gestão/administração no 

campo da atenção primária. 

Alega também que não concorda com a Nota de Capacidade Gerencial (NCG) emitida após 

análise da Parte Descritiva da Proposta Técnica pela Comissão de Chamamento Público, que 

não há BAREMA para avaliar as propostas, sugerindo erro nas notas atribuídas aos seguintes 

itens da Seção D do Edital: Conhecimento Técnico – C3, Metodologia – C4, subitens C4.1, C4.2, 

C4.3, C4.4. 

 

1.2 DO MÉRITO DO RECURSO DA FABAMED 

Em relação aos argumentos da FABAMED cabe esclarecer que para composição da Nota de 

Capacidade Técnica (NCT), a Comissão reconheceu os atestados de unidades que estejam ou 

estiveram sob a gestão da proponente, além das cópias dos contratos de gestão e do registro 

no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde/CNES. 

Os atestados de capacidade técnica apresentados foram avaliados afim de revelar a 

experiência da entidade, em termos de tempo e complexidade da atividade, conforme 

especificação e pontuação prevista no item 2, Seção D do Edital – Metodologia e Critérios para 

Análise e Julgamento das Propostas de Trabalho.  

A Recorrente, discorda da ausência de pontuação do Atestado de Capacidade Técnica emitido 

pela Secretaria de Saúde do Estado da Bahia pela Gestão, Administração e Operacionalização 

dos Serviços Assistenciais Hospital Santa Rita, Contrato nº 01/2015, e apresentou a ficha do 

CNES do Hospital Santa Rita n° 3048209, demonstrando que a Unidade realiza procedimentos 
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de Atenção Primária à Saúde —APS, associando Atestado de Capacidade Técnica emitido pela 

Sra. Naia de Neves Lucena Diretora da DICON/SESAB, informando que entre as metas previstas 

Contrato nº 01/2015 para Gestão, Administração e Operacionalização dos Serviços 

Assistenciais do Hospital Santa Rita, existe previsão de atendimentos ambulatoriais com 

procedimentos relacionados à Atenção Básica. 

Após análise dos documentos supracitados, a Comissão de Chamamento entende que assiste 

razão à Recorrente sob os fundamentos suscitados, forçando-nos a reconhecer que o Atestado 

de Capacidade Técnica, emitido pela Secretaria de Saúde do Estado da Bahia pela Gestão, 

Administração e Operacionalização dos Serviços Assistenciais Hospital Santa Rita, contrato nº 

01/2015, é hábil a lograr pontuação relativa à gestão/administração no campo da atenção 

primária, que corresponde a 1,4 pontos. Deste modo, a nota final da FABAMED relativa aos 

Indicadores da Capacidade Técnica (NCT) deve ser alterada para 6,2 pontos. 

No que se refere aos questionamentos sobre a Nota de Capacidade Gerencial (NCG) relativa a 

parte Descritiva da Proposta Técnica, a Comissão de Chamamento registra que cada item da 

parte descritiva da proposta técnica da Recorrente recebeu pontuação condizente com o nível 

de seu conteúdo. Contudo, mais uma vez, cabe repisar as decisões havidas em relação aos 

itens questionados no recurso:  

 

Conhecimento Técnico – C3: 

Esta comissão entende que no conhecimento técnico de uma proposta de trabalho é 

necessário que sejam apresentados, para todos os pontos abordados, não somente conceitos 

relacionados aos itens exigidos, mas que estes estejam correlacionados aos serviços a serem 

implantados e à população alvo.  

C3.1: Apesar do questionamento sobre a pontuação, informamos que esta comissão concedeu 

pontuação máxima a este quesito, não havendo necessidade de alteração da nota, salvo se for 

com o fito de minorá-la, o que não se admite! 

C3.2: A Proponente questiona a Comissão acerca da objetividade da avaliação deste ponto. 

Neste sentido, informamos que está assentado o entendimento de que para uma proposta de 

trabalho ser considerada bem formulada é indispensável que ao apresentar conceitos 

relacionados a qualquer tema, estes devem que estar correlacionados aos serviços que serão 
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ofertados e à população alvo. Nestes termos, considerando a sistemática de apresentação do 

plano de trabalho (proposta) e do próprio recurso, conforme já afirmado alhures, a simples 

citação tópica dos temas, por si só, não tem o condão de atender as exigências de edital para 

garantir pontuação máxima. Neste escólio, a Comissão não admite procedência às alegações 

recursais e mantém a pontuação original.  

C3.4: É importante destacar que a reforma psiquiátrica e, consequentemente, a Rede de 

Atenção Psicossocial tem por principal função criar espaços que garantam às pessoas que 

apresentam sofrimento psíquico: cidadania, autonomia, o respeito aos seus diretos e a 

individualidade. Uma proposta de trabalho para esta população específica exige que seja 

apresentado uma correlação entre o processo de trabalho e os princípios reformistas, o que 

difere da simples apresentação somente de conceitos, como foi apresentado pela proponente.  

C3.5: Na gestão dos Pontos de Atenção deste Projeto, a partir dos princípios da Redução de 

Danos, é imprescindível considerar que na proposta de trabalho seja apresentado uma 

correlação entre a implantação/gestão dos equipamentos e os princípios da Redução de 

Danos, apresentando assim domínio técnico, o que difere da simples apresentação somente 

de conceitos, como foi apresentado pela proponente.  

 

Metodologia – C.4 

Implantação das atividades 

C4.1: A proponente não detalha e especifica o funcionamento de cada ponto de atenção e sua 

articulação com a Rede. No recurso apresentado ela destaca trechos e parágrafos muito 

semelhantes ao descrito no edital. Quanto à incorporação dos estatutários a proponente 

respondeu com assertividade. Desta maneira esta comissão mantém a pontuação concedida.  

Gestão Assistencial 

C4.2: A proponente apresenta o cronograma, porém não descreve detalhadamente as ações 

planejadas para cada serviço, além de apresentar na sua proposta vários trechos semelhantes 

ao edital, como se tivesse copiado a referida passagem. 

Ao contrário da afirmação leviana de que não há BAREMA para avaliar as propostas, sugerindo 

interpretações casuísticas de cada proposta, importante frisar que a SMS cuidou de formular e 

franquear aos licitantes “Roteiro para Análise Descritiva da Proposta Técnica”, informando os 
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pontos fulcrais que deveriam compor a proposta formulada pelo interessado para alcançar a 

melhor pontuação. 

C4.2 (4): A proponente não descreve como se dará os registros nos sistemas oficiais, em cada 

ponto de atenção, considerando as dificuldades e peculiaridades vividas no trabalho 

desenvolvido com pessoas em situação de rua. Ressaltamos que esta comissão ao afirmar que 

há “falta de detalhamento” faz referência a ausência de informações específica sobre cada 

serviço. Em se tratando do registro das informações, cabe ressaltar que cada Ponto de Atenção 

possui processos de trabalho específicos, exigindo diferentes estratégias para registro das 

informações.  

Gestão de Pessoas 

C4.3 (1): Após conhecer os fundamentos trazidos no recurso, reavaliar a proposta formulada, 

cotejando-a com o roteiro que compõe o edital, a Comissão, em relação à proposta de Gestão 

de Pessoas, resolveu dar provimento ao recurso para alterar a nota anteriormente concedida, 

agregando à inicial 0,2 pontos, atribuindo, para este tópico a nota máxima de 0,4 pontos 

neste. 

C4.3 (3): A Recorrente não atendeu à solicitação deste item por apresentar uma proposta 

genérica, não considerando as especificidades de cada ponto de atenção, conforme solicitado 

no edital. Apenas informar o cumprimento da legislação trabalhista não é suficiente para 

considerar atendido a exigência do edital. 

Gestão Administrativa 

C4.4 (2): Apesar do equívoco da Recorrente em seu texto, informando que o item referente a 

“manutenção preventiva e corretiva das estruturas das estruturas do imóvel e dos 

equipamentos...” é o C4.4 (3), a Comissão decidiu analisar o item C4.4 (2) que é referente ao 

assunto tratado pela mesma no recurso. Neste particular, apesar da fungibilidade conferida ao 

recurso, explicamos que descrever detalhadamente como será realizada cada etapa/fase, 

conforme solicitado em edital, não é simplesmente conceituar: ‘manutenção’, ‘manutenção 

preventiva’, ‘manutenção emergencial’, ‘manutenção corretiva’; como apresentado pela OS 

em sua proposta de trabalho. Mantém-se, portanto, a pontuação original.  

C4.4 (4): Apesar do equívoco da Recorrente em seu texto, informando que o item referente a 

“ações para alimentar e manter atualizado os bancos de dados nacionais de saúde...” é o C4.4 
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(5), esta comissão decide analisar o item C4.4 (4) que é referente ao assunto tratado pela 

mesma no recurso. Neste particular, apesar da fungibilidade conferida ao recurso, explicamos 

que a solicitação do edital é que sejam descritas as ações para manter os bancos de dados 

nacionais e CNES atualizados. A Recorrente em sua proposta de trabalho informou que 

utilizará “profissionais especialmente destinados para essas tarefas”, no entanto a alimentação 

dos bancos de dados, em geral, exige a participação dos profissionais da assistência e se dará 

de forma diversa em cada ponto de atenção, o que não foi informado pela OS.  

Assim, malgrado as insurgências encartadas no recurso, a reavaliação havida neste julgamento 

técnico, restou evidenciado que a verificação procedida pela Comissão, quando da fixação das 

Notas Técnicas, primou por um julgamento objetivo e isonômico, que permitiu, inclusive, a 

livre manifestação recursal com potencial de alteração do julgado, refreando, definitivamente, 

qualquer alegação de outra ordem. 

Face de todo exposto, a Comissão, conforme fundamentado acima, resolve dar provimento 

parcial ao recurso da FABAMED para reconhecer válida a pontuação relativa a 

gestão/administração no campo da atenção primária havida no Hospital Santa Rita, que 

confere a Recorrente 1,4 pontos, bem como, em relação a gestão de pessoas, conferir nota 

máxima à proposição técnica atinente a este item, acrescendo mais 0,2 pontos a nota original, 

totalizando alteração que majora a pontuação técnica em 1,6 pontos. Deste modo, a nota final 

da FABAMED passa a ser 6,4 pontos. 

 

1.3 DAS RAZÕES DO RECURSO DA ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E A 

INFÂNCIA DE UBAÍRA – S3 ESTRATÉGIAS E SOLUÇÕES EM SAÚDE EM SAÚDE  

Em suas razões, a Recorrente alega, em síntese, que deve receber a pontuação do Atestado de 

Capacidade Técnica emitido pela Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura do Salvador/BA 

que se reporta a gestão pela Associação de Proteção a Maternidade e Infância Ubaíra – S3 

Estratégias e Soluções em Saúde da Unidade Especializada Multicentro de Saúde Liberdade 

Prof. Bezerra Lopes, Contrato nº 031/2019, aduz que o Multicentro Liberdade também se 

caracteriza como Unidade que “gestão/administração no cuidado às pessoas com transtornos 

mentais”. 
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Argui que a FABAMED deixou de anexar junto ao atestado tanto o contrato de gestão n° 

107/2006 quanto o CNES, e não deveria obter pontuação para referido atestado e caso fosse 

pontuado deveria ser enquadrado como atestado gestão/administração no cuidado às pessoas 

com transtornos mentais com no máximo 0,9 pontos. 

Alega que o Atestado de Capacidade Técnica apresentado pela PROVIDA que foi emitido pela 

Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de São Francisco do Conde/BA pela gestão das 

Unidades: Hospital Docente Assistencial Célia Almeida Lima e na Unidade de Pronto 

Atendimento de Muribeca, Contrato Administrativo nº 001/2016 e n°001/2017, não deve ser 

pontuado, pois o inexiste nas unidades procedimentos de atenção primária a saúde.   

 

1.4 DO MÉRITO DO RECURSO DA ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E A INFÂNCIA 

DE UBAÍRA – S3 ESTRATÉGIAS E SOLUÇÕES EM SAÚDE EM SAÚDE  

Malgrado a Comissão ter decidido não anotar pontuação ao atestado da própria SMS para o 

Multicentro Liberdade, vê-se, de forma objetiva, considerando a realidade processual formal, 

ou seja, os documentos carreados aos autos e anotados nos cadastros governamentais de 

informação (CNES da Unidade), que a decisão merece revisão, vejamos os motivos: 

Entendemos, a princípio, que os serviços executados no Multicentro Liberdade não se 

enquadram integralmente às normas da Portaria de Consolidação nº 3/2017, cujo Anexo V 

prevê que os procedimentos de atenção psicossocial, nos componentes de Atenção 

Especializada, devem ser registrados no RAAS, BPA-I e BPA-C, da mesma forma que esses 

procedimentos devem ser realizados por CAPS ou Equipe Multiprofissional de Atenção 

Especializada em Saúde Mental.  

Todavia, avaliando os termos contratuais, cujos excertos destaco abaixo, há, naquela Unidade, 

a realização de procedimentos atribuídos ao serviço psicossocial. Noutro turno, conforme 

destacado acima, muito embora não haja perfeito enquadramento na política, há, contudo, 

efetiva assistência em especialização congênere que aperfeiçoa “saúde mental”, senão 

vejamos: 

Excertos CONTRATO DO MULTICENTRO LIBERDADE: 
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Outrossim, verificando os lançamentos de atendimentos da Unidade, apenas para espancar de 

dúvidas o quanto já disposto no contrato, saltam aos olhos os reais atendimentos que são 

desenvolvidos naquela Unidade, a sugerir, ainda mais, aderência do referido atestado à 

exigência de edital, ex vi, os atendimentos de psicologia da unidade, no mês 10/2020:  
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Nestes termos, procedida a reavaliação que trazemos à baila, forçoso reconhecer procedente 

em parte o recurso articulado pela ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E A 

INFÂNCIA DE UBAÍRA – S3 ESTRATÉGIAS E SOLUÇÕES EM SAÚDE EM SAÚDE, modificando a 

decisão para acrescer 0,9 pontos à Nota de Capacidade Técnica da Organização Social 

Recorrente, totalizando 5,7 pontos. 

No que se refere aos Atestados de Capacidade Técnica relacionados aos Contratos nº 

107/2006 e nº 003/2008, que foram emitidos pela Secretaria Municipal de Saúde do 

Salvador/BA em favor da FABAMED, que descrevem a Operacionalização de Novas Formas 

Metodológicas de Intervenção no Processo a Assistência Integral às Pessoas Portadoras de 

Transtornos Mentais, o argumento lançado pela Recorrente não merece prosperar.  

Neste particular, cabe informar que o referido Atestado reflete a implantação de uma Rede de 

atenção em saúde mental, que compreende pessoas com problemas mentais, incluindo os 

efeitos nocivos do uso de crack, álcool e outras drogas, havendo perfeita aderência entre a 

experiência anterior e a exigência de edital mais complexa, merecendo, pois, a Recorrente a 

nota máxima de 2,0 pontos. 

Em relação ao que foi sustentado em face do Atestado de Capacidade Técnica emitido pela 

Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de São Francisco do Conde/BA pela gestão das 

Unidades: Hospital Docente Assistencial Célia Almeida Lima e na Unidade de Pronto 

Atendimento de Muribeca, Contrato Administrativo nº 001/2016 e 001/2017, para a 

Organização Social – PROVIDA, resta esclarecer que a ficha do CNES do Hospital Docente 

Assistencial Célia Almeida Lima Santa Rita demonstra que na Unidade são realizados 
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procedimentos de Atenção Primária à Saúde —APS, por esse motivo a Comissão ratifica a 

pontuação de 1,4 pontos relativo a gestão/administração no campo da atenção primária. 

 

1.5 DAS RAZÕES DO RECURSO DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE OLIVEIRA DOS 

CAMPINHOS/ INSTITUTO DE SAÚDE NOSSA SENHORA DA VITÓRIA - INSV 

Em suas razões recursais, a Recorrente alega que os Atestados e Contratos de Prestação de 

Serviço emitidos pela Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Camaçari/BA, que 

descrevem gestão de Unidade com Leitos de Urgência, Emergência e Internamento, com 

Unidade de Estabilização, para Tratamento de infecção pelo Coronavírus – COVID - 19, 

deveriam ser considerados porque a Unidade recebeu pacientes com transtorno metal 

associado à infecção pelo COVID – 19. 

Argui também que não concorda com a Nota de Capacidade Gerencial (NCG) emitida após 

análise da parte Descritiva da Proposta Técnica pela Comissão de Chamamento Público, e que 

discorda das notas atribuídas aos seguintes itens da Seção D do Edital:  Introdução – C2, 

Conhecimento Técnico – C3, Metodologia – C4, subitens C4.1, C4.2, C4.3, C4.4.  

A Recorrente argumenta ainda que Atestado de Capacidade Técnica apresentado pela 

Associação de Proteção à Maternidade e a Infância de Ubaíra – S3 Estratégias e Soluções em 

Saúde que foi emitido pela Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura do Salvador/BA pela 

Gestão, Planejamento, Operacionalização e Execução das Ações e Serviços de Saúde dos 

Consultórios de Rua, Contrato nº 228/2020, não deveria ser pontuado pelo fato do documento 

atestar 06 meses de execução do contrato e ter recebido pontuação similar ao Atestado 

apresentado pela FABAMED se reporta a objeto similar e foi executado por período superior.  

 

1.6 DO MÉRITO DO RECURSO DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE OLIVEIRA DOS 

CAMPINHOS/ INSTITUTO DE SAÚDE NOSSA SENHORA DA VITÓRIA - INSV 

Quanto às alegações da Recorrente de que o Atestado e Contrato de Prestação de Serviço 

emitido pela Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Camaçari/BA que descrevem 

Gestão de Unidade com Leitos de Urgência, Emergência e Internamento, com Unidade de 

Estabilização e serviços prestados com o foco ao atendimento ao COVID 19, deveriam ser 

aceitos porque a Unidade recebeu e atendeu pessoas que convivem com transtornos mentais. 
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A Comissão esclarece que a capacidade técnica deve ser comprovada através da demonstração 

pela entidade de sua experiência gerencial na área relativa à Gestão de Unidade de Saúde 

compatível com o objeto desta seleção, conforme disciplina da Seção D do Edital, nesse 

sentido deve ser considerado que o serviço que deverá ser prestado no Projeto Girassóis de 

Rua, que são serviços com foco no atendimento à uma população específica, que é a 

população em situação de rua e que o Barema para pontuação dos Atestados de Capacidade 

Técnica está bem claro quanto aos quesitos que são avaliados, não sendo incluídos a 

experiência nos serviços de urgência. Segundo a lógica de pensamento da Recorrente todos os 

atestados apresentados deveriam ser admitidos, uma vez que, todos os serviços de saúde 

devem atender pessoas com transtornos mentais, no entanto só foram pontuados atestados 

de serviços que tem foco específico de atuação na população alvo deste Chamamento Público. 

No que se refere aos questionamentos sobre a Nota de Capacidade Gerencial (NCG) relativa à 

parte Descritiva da Proposta Técnica, a Comissão Chamamento registra que cada item da parte 

descritiva da proposta técnica da recorrente recebeu pontuação condizente com o nível de seu 

conteúdo. Nesse sentido, cabe esclarecer em relação aos itens questionados:  

C2 Introdução 

Viabilidade 

A ISNV não explanou qual seria a viabilidade do negócio e não explicou qual seria a 

contribuição para a saúde da população de Salvador, além de não falar em nada sobre a 

população alvo da proposta, uma vez que ela reside no município e deveria ser incluída nesse 

quesito.  

Sistema Municipal e Redes de Atenção 

A Recorrente nos parágrafos em relação as redes de serviços municipais e a correlação da 

importância dos Pontos de Atenção não traz em nenhum momento qual o impacto que o 

projeto traria em relação a esses quesitos, e não cita principalmente aspectos e características 

à população em situação de rua. Esta comissão compreende que em uma proposta de trabalho 

a proponente deve ser objetiva, porém, precisa focar sua proposta no objeto do trabalho que 

irá executar. O objeto do projeto Girassóis é o cuidado para população em situação de rua, 

desta forma, não abordar com propriedade a população em situação de rua pode significar 

pouca afinidade e propriedade com a temática trabalhada. 
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C3 Conhecimento Técnico 

Essa Comissão explica mais uma vez que a avaliação do conhecimento técnico foi focada em 

analisar a proposta esperando que fossem explanados itens relacionados à gestão do projeto 

em questão, ou seja, trazer meramente conceitos de cada temática solicitada, não é suficiente 

para alcançar uma avaliação com pontuação máxima. 

Em todos os itens de Legislação Sanitária, Princípios do SUS, Reforma Psiquiátrica e Política de 

Redução de Danos a Recorrente se dignou apenas a trazer cópia de itens de Portarias 

Ministeriais e conceitos em geral. Esta Comissão informa que numa proposta de trabalho é 

indispensável que, ao apresentar conceitos relacionados a qualquer temática, estes devem 

estar correlacionados aos serviços que serão ofertados e à população alvo. Esta comissão não 

acata a solicitação e mantém a pontuação original.  

C4 Metodologia 

C4.1 Neste item a Recorrente mais uma vez trouxe conceitos e não detalhou nada que foi 

solicitado no Edital. Uma proposta de trabalho deve ter descritas informações diretivas e 

específicas. A proponente não detalha e especifica o funcionamento de cada ponto de atenção 

e sua articulação com a Rede. No recurso apresentado ela destaca trechos e parágrafos muito 

semelhantes ao descrito no edital. Em relação aos estatutários, a Recorrente informa que 

serão retaguarda do Projeto, porém esta Comissão informa que esses profissionais já atuam na 

assistência direta nas equipes de Consultório na rua, e que de forma nenhuma poderão ser 

incluídos como apoio/retaguarda. 

Guarda documental 

A Recorrente informa que só seria possível detalhamento específico para este item aquelas 

empresas que já atuam na área. Informamos que o objetivo de um Chamamento Público é 

justamente selecionar, com amparo legal, a Organização Social que possua conhecimento, 

afinidade e apropriação técnica com o objeto do edital. Existem legislações específicas que 

definem o item de guarda documental e estes não foram abordados com detalhamento. Esta 

Comissão não acata o questionamento e mantém a pontuação original.  

C4.2 Gestão Assistencial 
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A proponente apresenta um fluxograma, porém não descreve detalhadamente as ações 

planejadas para cada serviço, além de apresentar na sua proposta vários trechos semelhantes 

ao Edital, sugerindo, no mínimo, inspiração na produção da própria SMS. 

O cronograma apresentado não traz o detalhamento das ações e não atende a necessidade da 

proposta de trabalho.  

C4.3 Gestão de pessoas 

Esta Comissão compreende que neste item precisam ser descritas as fases referentes à gestão 

de pessoas. Avaliamos que as informações trazidas são pouco específicas e efetivas. Como por 

exemplo: “...A gestão de Pessoas é um item central, mas difícil...” (pág. 36). A informação é 

importante, porém nos parágrafos a seguir não foi discutida com especificidade para o Projeto 

Girassóis, o que não qualifica a proposta de trabalho. 

Recrutamento e seleção: 

Esta comissão reavaliou o texto trazido em relação à proposta de Gestão de Pessoas e não 

acatou o recurso da instituição, dado que, conforme já explicitado, não há aderência entre a 

narrativa e projeto, especificamente. 

Educação Permanente: 

Esta comissão entende que a recorrente não apresentou de forma integral a solicitação do 

edital, a saber: Apresentar a Proposta de Educação Permanente com perspectiva da Clínica 

Ampliada, Redução de Danos, considerando as vivencias e experiências das pessoas com 

trajetória de rua, para todos os profissionais, de nível médio e superior de cada Ponto de 

Atenção, garantindo a implementação de estratégias para a melhoria do acolhimento e 

cuidado dos usuários.  

Gestão Administrativa 

C4.4: Cabe a comissão informar que a Recorrente não descreve como será realizada a 

manutenção preventiva e corretiva dos Pontos de Atenção. Ademais, cabe informar que não é 

suficiente, para alcançar a pontuação máxima da proposta de trabalho, descrever que os 

serviços serão executados por uma empresa contratada. Se faz necessário apresentar como os 

serviços serão executados, mesmo sendo realizado por terceiros.  
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C4.4: Quanto a Gestão de TI a Recorrente assume que se responsabilizará pela estruturação, 

aquisição e suprimento dos equipamentos e afins, no entanto não define como executará a 

Gestão de todo o processo, sendo, Portanto, Insuficiente Para Alcançar Nota Máxima.  

Monitoramento e Avaliação 

C4.5: Quanto a avaliação da aproximação/vínculo dos usuários a cada Ponto de Atenção e o 

alcance dos resultados esta comissão informa que não encontrou na Proposta de Trabalho 

informações sobre o assunto, portanto será mantida a pontuação original.  

Quanto as alegações se reportam à duração dos contratos relativos ao Atestado de Capacidade 

Técnica da a Associação de Proteção à Maternidade e a Infância de Ubaíra – S3 Estratégias e 

Soluções em Saúde dos Consultórios de Rua, Contrato nº 228/2020 e ao Atestado de 

Capacidade Técnica da FABAMED relativo ao Contrato nº 107/2006 e Contrato nº 003/2008. 

Cabe esclarecer que os atos praticados pela Administração no procedimento licitatório, 

obrigatoriamente, são pautados nos princípios da legalidade, da transparência, da 

impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da 

vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. 

Nesse sentido, a comissão ratifica que a realização do certame atende perfeitamente aos 

princípios de licitação e não prevê a exigência de comprovação de atividade ou de aptidão 

com limitações de tempo ou de época, muito embora, para os casos analisados, o efetivo 

tempo de gestão já tenha sido suficiente para acolher os documentos colacionados à 

perfeição. 

Ante o exposto, em relação às razões do recurso do ISNV, cumpre-nos esclarecer que não 

merecem prosperar os argumentos por ele sustentados, assim, a Comissão julga improcedente 

o recurso interposto pela Santa Casa de Misericórdia de Oliveira dos Campinhos/ Instituto de 

Saúde Nossa Senhora da Vitória - INSV mantendo a sua pontuação original. 

 

2.0 DA DECISÃO DA COMISSÃO DE CHAMAMENTO PÚBLICO 

Em face ao exposto, a Comissão Especial de Chamamento Público, fundamentada nos termos 

do edital, nos princípios fundamentais do direito administrativos, também nos axiomas que 

fixam as bases dos procedimentos de seleção, especialmente o princípio da vinculação ao 

instrumento convocatório, na melhor doutrina, na jurisprudência dominante e nos dispositivos 
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da Lei 8.666/93, resolve conhecer dos recursos interposto pelas Proponentes: Fundação ABM 

de Pesquisa e Extensão na Área da Saúde – FABAMED; Associação de Proteção a Maternidade 

e Infância Ubaíra – S3 Estratégias e Soluções em Saúde; Santa Casa de Misericórdia de Oliveira 

dos Campinhos/Instituto de Saúde Nossa Senhora da Vitória – INSV, para no mérito:  

 

– Dar PROVIMENTO PARCIAL ao recurso da FABAMED, nos moldes da fundamentação ut supra, 

reconhecendo aproveitável o atestado emitido pela Secretaria de Saúde do Estado da Bahia 

pela Gestão, Administração e Operacionalização dos Serviços Assistenciais Hospital Santa Rita, 

contrato nº 01/2015, atribuindo pontuação relativa a gestão/administração no campo da 

atenção primária correspondente a 1,4 pontos; reavaliar a proposta formulada, em relação ao 

item ‘Gestão de Pessoas’, alterando a nota anteriormente concedida, para 0,4 pontos, 

galgando Nota Técnica (NCT+NCG) de 13,425 pontos, que, após ponderação entre técnica e 

preços, perfaz Nota Final igual a 11,94 pontos. 

 

- Dar PROVIMENTO PARCIAL ao recurso da S3 Estratégias e Soluções em Saúde, para, em 

consonância com os fundamentos espraiados acima, revisar no Nota de Capacidade Técnica 

(NCT), atribuindo pontuação ao atestado da lavra da própria SMS para o Multicentro Prof. 

Bezerra Lopes – Liberdade, conferindo a Recorrente mais 0,9 pontos, alterando a Nota de 

Capacidade Técnica para 5,7 pontos, que modifica a soma da Nota Final para 13,425 pontos, 

que, finalmente, altera a Nota Final, ponderação entre técnica e preço, para 12,00 pontos. 

 

- NEGAR PROVIMENTO ao recurso manejado pela proponente Santa Casa de Misericórdia de 

Oliveira dos Campinhos / Instituto de Saúde Nossa Senhora da Vitória – INSV, nos exatos 

termos da fundamentação espraiada acima, para, em consonância com os princípios e normas 

que regem a licitação, manter as mesmas notas conferidas na decisão originária havidas no 

Chamamento Público n°021/2020. 

 

Ao fim, ante o pedido de reverificação do julgado pelo Excelentíssimo Senhor Secretário 

Municipal de Saúde, atribuindo efeito hierárquico aos recursos, submetemos a presente 
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decisão à Autoridade Superior para ratificação ou reforma da decisão, sobrelevando, tratar-se, 

substancialmente, de decisão técnica. 

 

Salvador, 07 de janeiro de 2021. 
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