
ILMO. SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO ESPECIAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO DA 

SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SALVADOR 

REF: CHAMAMENTO PÚBLICO 019/2020 

A ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAIRA — 53 GESTÃO 

EM SAÚDE. sociedade civil sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob o no 14.284.483/0001-

08, sediada eI Rua Antônio Teixeira Della Cella, 5/ri, Centro, CEP 45.310-000, Ubalra/BA, 

neste ato representado por sua Diretora de Projetos, Sra. Fernanda da SlIve Rodrigues, 

brasileira, casada, nutricionista, portadora do RO n° 33,1121319-6, CPF n°312.676.638-20, 

residente e domiciliada el Rua das Patativas, 43, Imbui, CEP 41.720-100, Salvador/BA, vem, 

respeitosamente, apresentar RECURSO ADMINISTRATIVO, em Impugnação ao resultado 

parcial das propostas do chamamento público supra, o que faz com espeque nos argumentos 

abaixo aduzidos. 

1. 	DO CABIMENTO E DA TEMPESTIVIDADE 

É cablvel e tempestiva a presente manifestação, uma vez que a decisão exarada por esta 

ilustre Comissão fora publicada em 27/10/2021. publicisando o resultado da fase de 

julgamento do envelope A dos candidatos à Seleção Pública em questão. 

Afinal, consoante disposto no Item 7.1. do Edital de Chamamento Público n° 019/2020. 'Das 

decisões da Comissão Especial de Chamamento Público cabaré recta que poderá ser 

interposto no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da date da publicação do resultado do 

processo de seleção no Diário Oficial do Municipio/DOW. 

Assim, tendo em vista que a presente via pettláda fora protocolizada em 04/11/2021, verifica-

se que o provimento foi manejado em prazo hábil, devendo ser admitido e remetido 

Comissão Especial de Chamamento Público, pare que os seus ilustres membros possam 

avaliar o teor da decisão ora recorrida. 
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Quando realizado o saneamento, essa nobre comissão reforçou: 

t. DAS RAZÕES RECURSAIS 

A Recorrente vem, por meio da presente peça recursal, contestar o entendimento esposado 

por esta ilustre Comissão Especial de Chamamento Público no resultado de julgamento do 

Envelope A — Proposta de Trabalho do Chamamento Público n° 019/2020, publicado em 

27/10/2021, quando decidiu pela habilitação e classificação da 83 Gestão em Saúde e 

PROVIDA INSTITUTO. 

Nos tópicos vindouros elucidaremos, didaticamente, os amplos fundamentou juddicos que 

elidem as alegações consignadas no Relatório de Análise e Julgamento das Propostas de 

Trabalho Seleção Pública n° 012/2021 e que, certamente, levarão di revisão do resultado final 

sobre a fase de habilitação do certame 

3. DO JULGAMENTO DA PROPOSTA TÉCNICA DO PROVIDA INSTITUTO 

3.1. DOS SANEAMENTOS REALIZADOS PELO PROVIDA INSTITUTO 

3.11. Da alteração do valor global da proposta orçamentária inicialmente apresentada 

Inicialmente o PROVIDA INSTITUTO apresentou a seguinte proposta o çamentaria 

QUADRO SINTÉTICO 
sara DECHMIAMENTO ~leo Manaria 

PA MOI/ARCOS 

Worm em /13 ~kl@ 
Vaia ~et 
Vabr Mui RI lelQs.s1o.n 

Vele do Cortlátto 110 

www.shaude.com.br  121 Irj 
g  {71) d105.13 à5 cenieneeariutlexern 



W 

GESTA° CM  SAÚDE 

Able-Mingto 11 ode 111/0.21121 pai% ima a• InNtilWçbe pertIOWan pleaden 41TM~ dm 
Ifflaaviddieba•pllaIntedn.ne•••11•11•0  ISM rele,••••11~ 11110 NUM, global de prepoge 
~miam irticnerete  elarnantedo. 

Ulyet,10 aAfiesitka )P11 

Porém, em seu saneamento a instituição apresentou a seguinte proposta orçamentária: 

~Mia 
Vdor 1~ I 1907106 
VS), Anyal ta as 574.5. 

VãfleCatitto 33.591111312 
MOUCA". 00 

Validado d• propina 120 E cato é Maq. tia• 

Lana Ir!~ n de arii Stoll 

Deveras, â incontroverso que após o saneamento e reajuste da planilha orçamentada, a 

Recorrida alterou o valor global da proposta inicialmente apresentando, malferindo. Inclusive, 

a própria disposição encartada rio parecer de saneamento exarado pela comissão. 

Ora, é inconteste que não â possivel majorar ou minorar a proposta financeira no curso do 

processo licitatôde mas tão somente o reajuste de rubricas, fato esse que sequer demanda 

maiores ilações, por se tratar de um pressuposto inquestionável sob o ponto de vlsta legal. 

Desta forma, por descumprImento das disposições editadas e ainda da ordem emanada no 

parecer dessa COMiSEM, pugnamos pela desciessrficação do PROVIDA INSTITUTO que, 

inadvertidamente, majorou a sua proposta financeira após o saneamento 

3.1.2. Referente aos valores orçados pare os Itens Serviço de locação de veiculo& 

(Ambulância) (C.3) e Serviço de Rouparia / Lavanderia (C.11) 

Esta nobre comissão fez o seguinte questionamento no PARECER DE ANALISE DA 

PROPOSTA DE TRABALHO — SANEAMENTO: "aos valores orçados em sua Proposta 

orçamentária para os itens Serviço de locação de velculos (Ambulância) (C.3) e Serviço de 
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Rouparia / Lavanderia (C.11), solicitamos que seja demonstrada sua viabilidade 

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

execução do objeto do contrate!. 

Em sua justificativa, a insfituíção apenas esclareceu que: 

1. DENONSTLUTIVO DE VIABILDADE PARA OS ITENS C3 - SERVIÇO DE 
L0C400 DE VEkIlL0 (ANIIIILANCIA) 	 ÇO 
ROUPARKILAVANDERIA 
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Ou seja, não houve nenhuma comprovação de viabilidade dos valores estimados como 

procedeu inclusive a Recorrente, anexado relatórios oficiais dos sistemas das unidades em 

que se detêm a gestão, notas fiscais, contatos ou ainda pesquisas de mercado que 

corroboram com a hipótese de que a instituição, de fato. provIslonou o valor adequado pare a 

rubrica. A justificativa genérica e açodada não pode ser reputada válida à guisa de 

saneamento, máxime diante da completa ausência de comprovação material das despesas 

em unidades semelhantes. 

Vale gizar, outrossim, que a instituição sequer faz a gestão de UPA no município de Salvador, 

o que de toda sorte inviabiliza o método comparativo. Desta forma, solicitamos que a 

Instituição seja desclassificado, assim como as demais, por descurnyir o Item 4.4,3 cio 5.2. 

III, IV, Seção B do Edital, 

3.1.2. Da diminuição de 1 Técnico em Patologia Clinica 

Durante o saneamento essa nobre comissão questionou: "Esclarecer a diminuição do 

Quantitativo de pessoal 172 (edital) para 171, sendo 01 profissional a menos no quadro de 
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pessoal na categofia Técnico em Patologia Clinica". Em sua resposta ao saneamento, a 

insfituicao esclareceu: 

ESCLARECERA DIMINUIÇÃO DO QUANTITATIVO DE PESSOAL 172 (EDITAL) 
PARA 171, SENDO 01 PROFISSIONAL A MENOS NO QUADRO DE PESSOAL NA 
CATEGORIA TÉCNICO EM PATOLOGIA CLINICA 

De fato, houve um equivoco na planilha de Dimensionamento de Recursos 
Humanos apresentada no que tange a previsào de seis técnicos de patotosse, por 
Isso, apresentamos neste ato a planilha conialda 

Porém, em uma simples conferência na nova planilha enviada pelo PROVIDA INS11TUTO em 

resposta ao saneamento realizado por essa Ilustre comissão, identificamos que não houve 

correção do quantitativo de pessoal, conforme prometido na imagem acima, ou seja, a 

instituição manteve os El Técnicos de Patologia Clinica, descumprindo o ANEXO A 

RECURSOS HUMANOS — RELAÇÃO MINIMA POR CATEGORIA PROFISSIONAL do edital 

e não atendendo ao pedido de saneamento, conforme pode ser evidenciado na Imagem 

abaixo: 
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Ou seja, ignorando as regras do Edital e provisionando quantitativo de pessoal inferior ao 

necessário regular funcionamento da Unidade, a Recorrida obteve vantagem competitiva 

quando da elaboração da sua proposta, em detrimento da Recorrente e das demais 

participantes, ate mesmo porque a estimativa de custeio da UPA esta como consectado 

lógico, subdimensionado. 

E se assim o e, sob essa perspectiva e com esteio rio item 4.4.3 cie 5.2, III, IV, Seção B do 

Editar a Recorrida deverá ser desclassificado, por não atender as especificações técnicas e 

exigências do instrumento convocatório e ainda por ter obtido vantagem competitiva quando 

da elaboração da proposta financeira, subdImensionada por decerto. 

3.2. Da não apresentação de Planilha de Rateio ele acordo com o Item 2. ROTEIRO PARA 

ELABORAÇÃO PROPOSTA ORÇAMENTARIA 

Conforme solicitado no item 2. Roteiro para Elaboração da Proposta Orçamentária, o edital 

claro e objetivo quando exige: 
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Assim, nâo restam dúvidas quanto à necessidade da Reconida apresen ar, assim corno a 

recorrente fez. a proporcionalidade do rateio da licitação em tese, atendendo outrossim ao 

item "IV — "proporcionalidade: despesas rateadas entre dois ou mais contratos de gestão 

devem ter seus valores custeados ore forma proporcional, tendo como parâmetro vincular  o 

vaiar do Contrato de Gestão e  a totalidade dos colaboradores de Organização Social de 

Saúde", 
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De fato, a Recorrida sequer apresentou planilha com o desdobramento anallfico da 

composição demonstrando rastreabilidade, clareza, composição e proporcionalidade da 

despesa, de modo que, ainda que se considere válida a Inclusão da rubrica, a ausência de 

Indicação desses critérios toma a sua proposta financeira Inválida nos termos do que regula 

tanto o Edital quanto o Tribunal de Contas da União. 

Desta forma, solicitamos que a instituição seja desclassificada, assim como as demais, por 

descumprir o tem 4.4.3 c/c 52, III, IV, Seção B do Edital. 

4. DO JULGAMENTO DA PROPOSTA TÉCNICA DA ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A 

MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAIRA - S3 GESTÃO EM SAUDE 

4.1 Do Item "Discorrer sobre os Protocolos Assistenciais Clinicos e Operacionais 

Padrão para o funcionamento da Unidade; Descrever cada serviço da Unidade, 

propondo a sua estrutura, competências, fluxos de funcionamento; descrever como Irá 

estabelecer a referência e contrarreforência com a Atenção Primária e Rede Hospitalar 

e como se dará o fluxo na unidade dos pacientes com solicitação de regulação" 

Conforme previsto no instrumento convocatório, a Recorrente deveria discorrer em sua 

proposta de trabalho acerca dos fluxos dos pacientes com solicitação de regulação na 

unidade, para assim obter a pontuação de no máximo 1 p ponto. 

Inadvertidamente, a despeito do estrito cumprimento do Rem retro, a comissão conferiu a 

Recorrente tão somente 0,5 sob essa rubrica, aduzindo, para tanto, que a OS deixou de 

descrever sobre como será o fluxo dos pacientes com a solicitação de regulação na unidade. 

Ora, na da proposta técnica, mais espedflcamente na página 12, foi descrito o atendimento 

da unidade, bem como no item B. 3. REFERENCIA E CONTRARREFERENCIA COM A 

ATENÇÃO PRIMARIA E REDE HOSPITALAR, foi esmiuçada a metodologia de como se dará 

o fluxo de atendimento, conforme conteúdo abaixo: 

A organização do SUS define que o acesso da 

população à rede ocorrerá prioritariamente 

www.s3saude.rom.br 	Cl izt 
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através dos serviços de nível primário de atenção, 

mas em situações de urgência e emergência 

atuam no nível secundário, através de UPAs, por 

exemplo, e os demais níveis de maior 

complexidade tecnológica, contidos no 

secundário e ternário, devem ser referenciados. 

Assim, a rede de serviços organizada de forma 

regionalizada e hierarquizada possibilitaria maior 

conhecimento dos emblemas de saúde da 

população. Diante desta organização, o sistema 

de referência e contra referência também deverá 

seguir a lógica da hierarquização dos serviços, a 

fim de adequar acesso do usuário 

sistematicamente nos níveis de complexidade de 

atendimento, tendo o atendimento pdmario como 

a porta de entrada prioritária no Sistema e 

sucessivamente o secundário a taro/ária, quando 

necessário ao usuário. Na metodologia para 

criação dos fluxos e rotinas a serem elaborados, 

a S3 levara em consideração a articulação com a 

rede própria distrital, toda a rede municipal e 

estadual desta forma, se faz fundamental a 

compreensão do papel deste serviço para rede, 

assim como a existência de diálogo entre os 

diversos pontos de atenção. O paciente estando 

em observação e após indicação pare referência 

ou contrarreferência o medico deverá preencher 

a Ficha de Referência/ Contrarreferência 

(regulação), o auxiliar administrativo preencha os 

11. 	At  dados no sistema e acompanha sistematicamente 

a disponibilidade de leitos da rede, Havendo a 

aceitação, o paciente ó transferido em 

ambulância adequada, com seus documentos, 

www.s3saudecombr 	tri 1:\ft- 
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para coa inuidade do cuidado em outra unidade 

de saúda 

Parle do Distrito Sanitário Pau da Lima, a unidade 

contará com as Unidades Básicas (C.S. Pau da 

Lime — Edgar Pires da Veiga — PACS, C.S. Sete 

de Atm,. C.S. Dom Avelar, CS. Cecy Andrade, 

200  C. S. Castelo Branco) pam apoio no  cuidado 

ao usuário. Os pacientes referenciados pela 

atenção básica serão atendidos na unidade e se 

necessário, 	centram° ferenciados 	para 

continuidade do atendimento, já os de demanda 

espontânea 	Senão 	atendidos 	e 

contrareferenclados para acompanhamento pela 

atenção básica. As gestantes, quando atendidas 

na emergência e havendo indicação, farão 

acompanhamento no ambulatório. Pacientes 

indicados para a alta complexidade ficarão em 

observação na unidade até que se consiga uma 

vaga por meio das centrais de regulação estadual 

e municipal. 

Em respeito à vinculação ao instrumento convocatório, o que se avalia é a estrita observância 

aos requisitos do edital. 

Aliás, vale gizar que em razão de norma cogente do instrumento convocatório, a proposta 

deveria ter no máximo 50 (cinquenta) paginas, de modo que dentro desses parâmetros, não 

ha corno discorrer esmiuçadamente sobre determinados tópicos. Inclusive, referido serviço foi 

citado em diversos outros tópicos, ate mesmo à guisa de complementação. 

E se assim o e, em havendo na proposta técnica da Recorrente a indicação clarividente dos 

fluxos dos pacientes com solicitação de regulação na unidade, a sua pontuação deverá ser 

majorada, nesse item especifico, Para 1,0  pontos. 
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4.2 Do Item "Apresentar como será a relação, integração e articulação da Unidade de 

Saúda com a Rede pública de Assistência á Saúde existente no Municiplo" 

Aduz a ilustre comissão que "a OS descreveu apenas a relação da unidade com e rede de 

assistência no seu território referente a atenção primária e unidades hospitalares, não 

contemplando os outros componentes da rede." 

Ora, além de descrever no item sobre toda a articulação nas redes de saúde, explicando sobre 

o funcionamento, as necessidades, fica explicito que faremos referência e contrarreferência 

utilizando a Central de Regulação do Estado ou Central de Regulação Municipal. 

Outrossim, resta evidenciado o atendimento integral ao liem supra, devendo a nota da 

Recorrente ser majorada para 0,5 pontos. 

4.3 Do Item "Discorrer sobre as Informações do regulamento utilizado pela OS para 

compras, como também para locação, contrafação de obras e serviços a ser adotado 

para a Unidade de Saúde" 

Aduz a Ilustre comissão que "Embora tenha descrito sobre as informações do regulamento 

utilizado a OS não discorreu como será aplicado na Unidade de Saúde." 

No tópico sub examine, vale gizar que a Recorrente possui regulamento próprio de compras, 

tendo-o apresentado no Anexo li da proposta, de modo que, ao menos parcialmente, o item 

foi atendido. 

Note, outrossim, além de todas as informações vindicadas pela comissão estão descritas 

detalhadamente naquele regulamento, de modo que despiciendo a reedição dos serviços que 

serão adotados na unidade, ainda descrevemos o seguinte conteúdo na página li: 

 

O regulamento apresentado no Anexo li aplica-se 

as compras e contrafação de serviços de todas as 

unidades geridas pela 53, principalmente para 

aquelas realizadas com Recursos Públicos 

www.s3saucle.com.br  
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recebidos por força de Contratos de Gestão. As 

compras serão centralizadas na sede da 5.3, pela 

Gerência de Suprimentos. O procedimento de 

compres/ contrafação compreende o 

cumprimento das etapas a seguir especificadas: 

contrafação. Todos os profissionais, assim que 

admitidos, têm conhecimento desse regulamento 

a fim a ter Moda de Iodas as normas de 

contrafação da 53, revelando o compromisso com 

e transparência e o profissionalismo em todas as 

ações no trabalho. Todas as aquisições de bens, 

serviços e materiais de consumo seguirão o 

procedimento regular, o qual se destinará á 

seleção da proposta mais vantajosa 

considerando-se os aspectos financeiros e 

qualitativos, em observância aos princípios da 

Legalidade, 	Impessoalidade, 	Moralidade, 

Eficiência, Transparência e Boa Fé. Sempre que 

iniciada a gestão de uma unidade NOVA, a 

Diretoria Operacional levanta as necessidades de 

contrafações e o Setor de Supdmentos elabora o 

Termo de Referência de Serviços a serem 

contratados Quando a unidade já está em 

funcionamento estipula-se o período de 

contrafação emergencial - Temor 

indenizatório - de 30, para continuidade da 

empresa prestadoras do serviço, para que não 

haja interrupção de nenhuma atividade que 

possa afetar a assistência, ate que o processo 

ordinário seja realizado. As necessidades de 

contrafação são publicizadas no sito da S3 

Saúde 	 no 	 endereço 

1,11ps://s3saude.com.br/category/compraslevi  
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so-do-Intencea-de-compre/ e será aguardado 

por no mínimo 3 dias. O Aviso de intenção de 

Serviço tem todas as informações necessárias 

para o recebimento da proposta. A depender 

do tipo decontrafaçãode serviços, poderá ser 

exigida uma visita técnica para qualificação do 

fornecedor (ex.: Nutrição e Lavanderia). Após 
toda avaliação documental, inicia-se o 

processo de negociação para decisão Anal 

sobre o prestador vencedor. O resultado final 

publicizado 	no 	endereço 

https://s3saude.com.bricategory/compras/avi  

so-de-intencao-de-comprei. 

Após o processo de negociação concluído a 

$3, através de seu departamento Jurídico 

redige o contrato de acordo com as condições 

definidas na negociação ou recepciona e 

analisa modelo enviado pelo fornecedor. O 

fornecedor recebe o contrato validado via e-

mail e deve Imprimi-10 em fres vias, assiná-lo, 

reconhecer firma o devolver ao gestor do 

contrato na S3 para que ele providencie as 

assinaturas internas. O Setor de Suprimentos 

também é responsável por todas as compras 

de materiais da 53. Todas as cotações são 

realizadas atrevas do Portal &anexo 

(www.bionexo.com.br) ou Cotação manual 

através de consultas, abrangendo o mínimo 

de três fornecedores. Excepcionalmente, 

reserve o direito de dar continuidade ao 

processo de cotação com número inferior, 

caso não haja 3 cotações, sendo obrigatória a 

emissão de Nota Explicativa Justificando o 

wt- 
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motivo da ausência de cotação. No Anexo III 

apresentaremos as rotinas de Suprimentos 

que serão ajustados para a unidade. 

Desse modo, entendemos que fomos claros quanto a forma que o Regulamento será aplicado 

na unidade e pugnamos pela majoração da sua nota para 0,5 pontos. 

4.4 Do Item "Descrever as ações para alimentar e manterá atualizados os bancos de 

dados e os sistemas de informações locais e nacionais de saúde do SUS de forma 

regular, conforme cronograma estabelecido pela SMS, e manter atualizado o seu CNES 

Ora, na da proposta técnica. no Rem (F) Monitoramento e Garantia da Qualidade Informação, 

página 19. foi descrito quanto a forma de alimentação do banco de dados dos sistemas, 

Inclusive, citando que o SIA/SUS será alimentado Periodicamente  com todas as 

informações relevantes para que o processo seja bem executado, conforme conteúdo abaixo: 

O SW SUS será alimentado 

periodicamente para garantir que as 

informações 	relevantes 	estejam 

disponíveis para subsidiar a tomada de 

decisões em saúde, bem como, garantir 

os repasses de recursos para o municlpio. 

Todo paciente internado é lançado no 

sistema, para que seja enviado o relatório 

ao Ministério da Saúde. Abaixo o fluxo que 

demonstra como funciona a alimentação 

do sistema: 
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Outrossim, resta evidenciado o atendimento integ ai ao item supra, devendo a nota da 

Recorrente ser majorada para 0,2 pontos. 

4.5 Do Item "Descrever sobre o funcionamento e cronograma de Implantação Para as 

diversas Comissões Permanentes de Aveliaçâo e Acompanhamento das Atividades" 

Aduz a ilustre comissão que 'embora a OS tenha descrito sobre o funcionamento para as 

diversas comissões pennanentes porem o cronograma apresentado não é de implantação 

das mesmas, o descrito na proposta é de reuniões mensais." 

Ora, alem de apresentar o quadro com o cronograma de impantaçáo das comissões, fica 

claro no primeiro mês de gestão da unidade será realizada a implantação de todas as 

comissões e nos meses subsequentes serão realizadas as reuniões periódicas, conforme 

imagem abaixo: 

Entendemos que com o material acima não restam dúvidas que, está evidenciado o 

atendimento integral ao fiem supra, devendo a nota da Recorrente ser majorada para 0,7 

Pontos. 
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4.6 Do item "Descrever sobre o Serviço de Prontuário do Paciente Informando quanto 

a metodologia da guarda documental, não apenas conservando a guarda e ordem, bem 

como o atendimento às solicitações relativas ao acesso is informações e de acordo 

com a legislação vigente" 

Aduz a ilustre comissão que "embora a OS tenha descrito sobre o funcionamento do serviço 

não abordou como se dará o fluxo relativo ao acesso As infonnações na unidade em acordo 

com a legislação vigente: 

Ora alem de demonstrar em todo o tópico como será realizado o serviço, foi apresentado um 

desenho com o fluxo, explicando sobre como será feito para ter acesso á Informação. 

Outrossim, resta evidenciado o atendimento integral ao item supra, devendo a nota da 

Recorrente ser majorada para 0,3 pontos. 

5. CONCLUSÃO 

Diante do exposto, pede-se pela admissão deste recurso, para Julgamento no mérito, ao que 

requer a desclassificação do PROVIDA INSTITUTO e a revisão da pontuação da recorrida, 

na forma das razões retro, por ser medida de justiça! 

Nestes termos, pede defenmento, 

Salvador (BA), 04 de novembro de 2021 

FERNANDA DÁ SILVA RODRIGUES 

REPRESENTANTE LEGAL 
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