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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO 

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 0002/2019 

OBJETO: Chamamento público para contratação de Organização Social para gestão, 

operacionalização e execução dos serviços de saúde na Unidade de Pronto Atendimento Porte V 

(Portaria 10/2017) Gleba A/Gravatá, no município de Camaçari – BA, conforme especificações, 

quantitativos, regulamentação do gerenciamento e execução de atividades e serviços de saúde, 

atendendo as condições deste edital e seus anexos. 

IMPUGNANTE: REDE ABERTA DAS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA DE 

CAMAÇARI. 

RESUMO DOS FATOS 

A Impugnante insurge-se contra a exigência do anexo II, subitem 2.3 - qualificação técnica (c3) alínea 

“c”. 

a) Certificar qualificação através de título que comprove a qualidade da gestão da OS, quais sejam: 
Top Hospitalar ou Título de Utilidade Pública Federal; 

“Ocorre que tal requisito deixou de ser exigido com advento da Lei 13.204 de 2015, alterando a Lei 

13019 de 2014, revogou a Lei n° 91 de 28 de agosto de 1935 em sua integralidade, de maneira que, a 

exigência que era contida no § 2º da Lei 91/1935, era concedida por decreto, deixou de ser aplicada e 

inclusive não há mais tal possibilidade de assim ser feito”. 

(...) 

“Doutra sorte, também não é razoável a exigência de comprovação de gestão por meio de TOP 

HOSPITALAR, visto que, a própria Lei 13.2014 de 2015, difere os benefícios as OS, mesmo sem 

certificação”. 

DO PEDIDO 

a) Requer que seja julgada procedente, republicação do edital e redistribuição dos pontos 

referentes a este item. 

DO JULGAMENTO  

As alegações de impugnação foi submetido à Secretaria de Saúde, que apresentou a seguinte 

resposta. 
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

Considerando pertinente, deferimos o pedido de impugnação do Edital no que se refere às exigências 

no subitem 2.3 letra c, devendo está exigência ser retirada do edital. 

Após recebimento e pesquisa realizada fica comprovada que não existe mais título de utilidade publica 

federal desde que foi instituído o marco regulatório das organizações da sociedade Civil, sendo 

portanto, a exigência descabida. 

Acatamos também a retirada da exigência da certificação Top Hospitalar, pois trata-se de unidade de 

ponto atendimento, não sendo, portanto razoável a exigência de certificação relacionada a unidade 

hospitalar. Além da justificativa apresentada pela impugnante ao trazer o artigo 84 B da Lei 

13.204/2015. 

Sendo assim, a letra c do item 2.3 (qualificação técnica) deve ser retirada e seus 8 pontos 

redistribuídos entre as demais letras. 

DA DECISÃO 

Face ao exposto, a Presidente em Exercício da Comissão e a equipe de apoio, fundamentada nos 

termos do edital, e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório, na melhor 

doutrina resolve JULGAR PROCEDENTE a referida petição, onde será republicado o Edital. 

 É o parecer, SMJ. 

Camaçari/BA, 03 de outubro de 2019. 
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