
ESTADO DA BAHIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI 

 
ATA DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO 

 CHAMAMENTO PÚBLICO N° 002/2019 - COMPEL  
PROCESSO Nº 0922.11.07.682.2019 

 
Aos quatorze dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte, às dez horas e trinta minutos, na sala de reunião 
da Diretoria de Materiais e Patrimônio – DICOMP, da Secretaria de Administração da Prefeitura Municipal de 
Camaçari, situado na Rua Francisco Drummond, s/n, Centro, Camaçari - Bahia, foi realizada a reabertura da  
sessão para a Chamamento Público n.º 002/2019 - COMPEL, cujo objeto é 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, sob a condução da Presidente em 
Exercício da COMPEL, Ana Carla Costa Paim e membros da comissão que abaixo assinam, designados pelo 
Decreto 7166/2019. A Presidente em Exercício da Comissão reabriu a sessão, registrando o recebimento do 
parecer conclusivo da Comissão Técnica da Secretaria de Saúde de Camaçari – SESAU designada pela Portaria 
n.º 038/2019 de 23 de setembro de 2019, em relação às propostas apresentadas pelo INSTITUTO DE GESTÃO 
E HUMANIZAÇÃO – IGH, IBDS INSTITUTO BAHIANO PARA O DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE e 
ISIBA – INSTITUTO SAÚDE INTEGRADA DA BAHIA.  
 
Antes de divulgar o resultado tecnico a Presidente em Exercício da Comissão, com base nas respostas dadas 
pela Comissão Tecnica da Sesau, esclarece os questionamentos registrados em Ata, conforme abaixo: 
 
IGH pontuou do ISIBA: 
1 – “Não apresentou atestados de capacidade técnica compatível com o objeto licitado” 
Afirmação procedente. A empresa não obteve pontuação (ANEXO II, item 2.3, letra a). 
 
2 – “Não apresentou qualificação econômica compatível com o objeto licitado” 
Afirmação abrangente, haja vista a qualificação econômica diz respeito ao item 5, letra e este subitem possui 8 
tópicos, que foram avaliados e estão de acordo com o edital.  
 
IGH pontuou IBDS: 
1 – “Não apresentou atestados de capacidade técnica compatível com o objeto licitado” 
Afirmação procedente. A empresa não obteve pontuação (ANEXO II, item 2.3, letra a). 
 
2 – “Não apresentou qualificação econômica compatível com o objeto licitado” 
Afirmação abrangente, haja vista a qualificação econômica diz respeito ao item 5, letra e este subitem possui 8 
tópicos, que foram avaliados e estão de acordo com o edital.  
 
ISIBA pontuou da IGH: 
1 – “Faço registrar que o CD apresentado pela empresa IGH não contempla os quesitos técnicos em sua 
totalidade a exemplo do quesito técnico C3...” 
 
Procedente, o CD não possui todos os dados exigidos em edital. A proposta de trabalho exigida no cd está 
incompleta, sem a presença da qualificação técnica.  
Não há uma pontuação específica para este item e embora a empresa não tenha cumprido essa exigência a 
comissão considera que não influenciou a avaliação, haja vista, que as informações não estavam no cd, mas 
estavam em via impressa. 
 
2 – “ ...registro também na relação dos recursos humanos apresentado pela empresa não consta a 
inclusão de profissionais da área médica...” 
Procedente, a empresa obteve pontuação reduzida neste quesito por conta desta falha (ANEXO II, item 2.1, letra 
h), pois deixa de cumprir uma etapa importante, não incluindo no seu dimensionamento equipe médica 
plantonista, coordenador médico e médico diarista.  
 
3 – “...não foi identificado também a vistoria técnica exigida no edital...” 
Procedente, a empresa não realizou vistoria técnica. Embora não tenha realizado, tal visita não tem sido 
considerada obrigatória e não representa parâmetro para pontuação ou desconto. Ademais, trata-se da empresa 
que atualmente realiza a gestão da unidade, e portanto, tem conhecimento da sua estrutura. 
 
4 – “...nem a declaração dos itens 9.1 do Termo de Referência”. 
A comissão não tem habilitação para saber se a OS é beneficiária de isenção de contribuição para a seguridade 
social prevista na lei 12.101/2009. 
Caso a empresa seja beneficiária, de fato, não apresentou tal declaração e encontra-se impedida de participar 
deste certame, devendo ser inabilitada (conforme item 9.1, condições de participação, página 21 do Termo de 



Referência). 
 
ISIBA pontuou do IBDS: 
1 – “Referente a empresa IBDS gostaria de registrar que não foi apresentado CDR contendo a proposta de 
trabalho nem a proposta de preços conforme exigência para participação no processo...” 
Procedente, foi entregue um pendrive sem proteção de dados e editável, faltando informações exigidas no edital. 
A comissão avalia que não há uma pontuação específica para este item e embora a empresa não tenha cumprido 
essa exigência a comissão considera que não influenciou a avaliação, haja vista, que as informações não estavam 
no cd, mas estavam em via impressa. 
 
2 – “não identifiquei no processo atestado de capacidade técnica referente aos profissionais de 
enfermagem, serviço social, farmácia e nutrição ou alternativamente atestado de capacidade técnica em 
nome do instituto”. 
Não foi solicitado atestado de capacidade técnica para todas as categorias profissionais. Ademais, a empresa não 
obteve pontuação para este item, mas pelo motivo de não ter apresentado atestado de capacidade técnica em 
nome do instituto e nem em nome do responsável técnico. Ela apresenta uma série de atestados de capacidade 
técnica de profissionais médicos que não são do responsável inscrito no Conselho Regional de Medicina.   
 
3 – “Não foi identificada declaração do item 9.1 do Termo de Referência”. 
Tal questionamento deve ser apurado, pois esta comissão não tem habilitação para saber se a OS é beneficiária 
de isenção de contribuição para a seguridade social prevista na lei 12.101/2009. 
Caso a empresa seja beneficiária, de fato, não apresentou tal declaração e encontra-se impedida de participar 
deste certame, devendo ser inabilitada (conforme item 9.1, condições de participação, página 21 do Termo de 
Referência). 
 
IBDS pontuou do IGH: 
1 – “Gostaríamos que constasse em ata, que referente a documentação apresentada pelo IGH, a mesma 
não contempla atestado de vistoria técnica”. 
Procedente, a empresa não realizou vistoria técnica. Embora não tenha realizado, tal visita não tem sido 
considerada obrigatória e não representa parâmetro para pontuação ou desconto. Ademais, trata-se da empresa 
que atualmente realiza a gestão da unidade, e, portanto, tem conhecimento da sua estrutura. 
 
2 – “Em relação ao responsável técnico contido no CRM, não fora demonstrada nenhuma comprovação de 
vínculo deste com o instituto”. 
Procedente, empresa não recebeu pontuação para este item. 
 
3 – “ Não apresentaram documentos de atestado de Segurança do Trabalho”.  
Procedente, a empresa não obteve pontuação neste item (ANEXO II, item 2.3, qualificação técnica, letra c). 
 
4 – “Quanto a parte de composição de preços, a mesma está em desacordo com o item 7.1. Ainda neste 
tocante, na planilha de dimensionamento de recursos humanos não contempla a atividade médica com 
sua quantidade e carga horária.  
 
“Nas páginas 158 e 159 no dimensionamento de RH não contempla atividade médica”. 
Procedente, a empresa obteve pontuação reduzida neste quesito por conta desta falha (ANEXO II, item 2.1, letra 
h) 
 
 
IBDS pontuou do ISIBA: 
1 – “O mesmo não apresenta comprovação de que seus responsáveis técnicos de nutrição, farmácia e 
serviço social constantes em seus registros de classe possuem vínculo empregatício com o instituto”. 
Improcedente, no processo constam contratos de trabalho de todos os responsáveis técnicos mencionados, com 
firma reconhecida em cartório. 
 
2 – “Outro fator importante, consiste que nas páginas 392 a mesma apresenta uma declaração do 
conselho de Serviço Social informando a não necessidade de seu registro perante a tal conselho, 
entretanto, na página 394, a mesma apresenta certidão de responsável técnico no referido órgão”. 
Improcedente, pois o instituto apresentou a certidão do responsável técnico, página 394. 
 
 3 – “Certidão do contador apresentada no balanço está vencida”. 
Quando emitido o balanço exigido a certidão se encontrava em plena validade, portanto, a certidão foi acatada. A 
comissão julga que a certidão de regularidade do contador deverá estar válida À época da escrituração ou da 
validação do processo, e não da data atual. Neste caso, o balanço patrimonial foi registrado em 17/07/2019 e a 
validade da certidão de regularidade do contador era de 13/08/2019. 
 
4 – “Quanto a qualificação técnica, a mesma não apresentou qualificação de engenheiro de SESMT”. 
De acordo com o porte e risco, seguindo a Política Nacional de Segurança do Trabalhador (Norma 
Regulamentadora 4, do Ministério do Trabalho), não há obrigatoriedade de se ter engenheiro de SESMT, apenas 



técnico de segurança do trabalho, técnico este que a referida empresa demonstra possuir. 
O grau de risco está especificado pela atividade principal da empresa vinculada pela Classificação Nacional de 
atividades Econômicas (CNAE), disponível no quadro I da NR 4. Assim, o grau de risco é o 3 e necessita apenas 
de um técnico de segurança do trabalho. Ademais, prevê também que de 101 até 250 funcionários deverá possuir 
também apenas técnico.  
 
5 – “Os atestados apresentados nas folhas 334 e 337 apresentam qualificação na área de gestão de 
laboratórios, não contemplando assim o objeto do referido chamamento”. 
Afirmação procedente. A empresa não obteve pontuação (ANEXO II, item 2.3, letra a). Tal atestado foi acatado 
apenas na letra c deste item: “Certificar experiência anterior em gestão de serviços de saúde públicos”. 
 
6 – “A planilha de preços apresentada está em desacordo com o item 7.1 f, no tocante à assistente social e 
ao médico plantonista (o médico só contempla 28 dias)”. 
Tal informação é irrelevante, pois não interfere na avaliação do item. A comissão avalia a carga horária de cada 
classe, observando que quanto a assistente social a proposta atende, pois respeita a carga horária de 30 horas 
semanais e a empresa disponibiliza 6 profissionais da categoria para cobrir 24 horas por dia. 
Quanto ao dimensionamento dos médicos a comissão entende que são 4 médicos 24 horas por dia, 7 dias por 
semana, então existe a disponibilização destes médicos de forma sistemática e ininterrupta. 
 
 

PARECER TÉCNICO - ANÁLISE DE PROPOSTAS 
 
Dando seguimento a sessão, após análise da documentação pela Comissão Técnica da SESAU com base na 
matriz de avaliação da proposta referente à técnica (critérios C1, C2 e C3), conforme abaixo representada: 

 
APURAÇÃO DE NOTAS DOS CONCORRENTES CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2019 

DISCRIMINAÇÃO   IGH IBDS ISIBA 

ITENS DE AVALIAÇÃO PONTUAÇÃO 
MÁXIMA 

PONTUAÇÃO 
OBTIDA 

PONTUAÇÃO 
OBTIDA 

PONTUAÇÃO 
OBTIDA 

C.1 - PROPOSTA DE MODELO ASSISTENCIAL/GERENCIAL 

(a) Organograma 3 3 3 3 

(b) Protocolos e organização de 
atividades assistenciais para 
atender ao TR e seus subitens 

4 2 4 4 

(c) Protocolos e organização do 
Serviço de Farmácia, incluindo 
implantação de dispensação de 
dose unitária 

3 2 3 3 

(d) Protocolos e organização do 
Serviço de Nutrição e atividades de 
apoio 

3 1 3 3 

(e) Atividades Administrativas e 
Financeiras 

3 2 3 3 

(f ) Proposta de quantificação da 
assistência, incluindo eventual 
proposta de incremento de 
atividades 

3 2 0 0 

(g) Apresentação da política de 
Gestão de Pessoas a ser praticada, 
inclusive com os critérios que 
serão utilizados para a seleçao de 
pessoal 

3 2 3 2 

(h) Apresentação do 
dimensionamento de recursos 
humanos estimados, com o 
preenchimento do quadro abaixo 

3 1 3 3 

TOTAL C.1 25 15 22 21 

 

C.2 - PROPOSTA DE ATIVIDADES VOLTADAS A QUALIDADE 

(a) Proposta de funcionamento das 
Comissões Técnicas conforme TR 

3 3 2 3 

(b) Organização do Serviço de 
Arquivo de Prontuários Médicos 

2 2 2 2 



(c) Monitoramento de indicadores 
de desempenho hospitalar de 
qualidade e de produtividade, 
dentre outros 

3 0 3 3 

(d) Sistemáticas de aplicação de 
ações corretivas de desempenho a 
partir do monitoramento acima 

3 3 3 3 

(e) Proposta de Serviço de 
Atendimento ao Usuário e 
Pesquisa de Satisfação 

3 3 3 3 

(f) Proposta de Educação 
Permanente 

3 3 3 3 

(g) Sustentabilidade ambiental 
quanto ao descarte de resíduos 

3 3 3 3 

(h) Sistemática de monitoramento e 
garantia da qualidade da 
Informação 

3 3 3 3 

(i) Outras iniciativas e Programas 
de Qualidade, implantado ou em 
desenvolvimento pela OS: 
Apresentar um plano... 

2 2 2 2 

TOTAL C.2 25 22 24 25 

 

C.3 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

(a) Certificar experiência anterior 
em gestão de serviços de pronto 
atendimento ou urgência e 
emergência em no mínimo 06 (seis) 
meses 

10 10 0 0 

(b) Certificar experiência anterior 
em gestão de serviços de saúde 
públicos, mediante comprovação 

10 10 0 10 

(c) Possuir Serviço Especializado 
em Engenharia de Segurança e 
Medicina do Trabalho - SESMT, em 
consonância com a legislação do 
MT 

10 0 0 10 

(d) Possuir qualificação de 
Organização Social no Estado da 
Bahia 

10 0 10 10 

(e) Posuir Título de Utilidade 
Pública Municipal 

10 10 10 10 

TOTAL C.3 50 30 20 40 

PONTUAÇÃO TOTAL 100 67 66 86 

 

APLICAÇÃO DAS FÓRMULAS 

ITEM 1.2 - NOTA TÉCNICA 

IGH: NT = 67(C.1 + C.2 + C.3) 

 

IBDS = NT = 66 (C.1 + C.2 + C.3) 

 

ISIBA = NT = 86 (C.1 + C.2 + C.3) 

 

ITEM 1.2.1 - ÍNDICE TÉCNICO DA PROPOSTA 

 

ITP =         NT   X  10  
              MNT     

ITEM 1.2.2 - DEFINIÇÃO DA NOTA DE PREÇO (NP) 

 



NP  =      ___MP___    X  10 
                       PP                      

 

1.3 - CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS COM SEUS RESPECTIVOS PESOS 

 

PROPOSTA TÉCNICA PESO = 70 

 
PROPOSTA DE PREÇOS PESO = 30 

A = ((ITP x 70) + ( NP x 30)) 
100 

Onde: A = Avaliação 

ITP = Índice Técnico da Proposta 

NP = NOTA DE PREÇO 

     
IGH      A = ((67 X 70) + (25 x 30)) = 5.440/100 = 54,40 

100 
 PONTUAÇÃO FINAL IGH = 54,40 PONTOS 

 
IBDS      A = ((66 X 70) + (30 x 30)) = 5.520/100 = 55,20 

100 
    PONTUAÇÃO FINAL IBDS = 55,20 PONTOS 
     

 
ISIBA      A = ((86 X 70) + (30 x 30)) = 6.920/100 = 69,20 

100 
   PONTUAÇÃO FINAL ISIBA = 69,20 PONTOS 

 
  

Após análise da documentação apresentada pelas empresas, a Comissão designada para análise das Propostas 

de técnica e Preço, Portaria nº 038/2019, conclui que: 

 

1º colocada: proposta da empresa ISIBA com pontuação final = 69,20 

2º colocado: proposta da empresa IBDS com pontuação final = 55,20 

3º colocado: proposta da empresa IGH com pontuação final = 54,40 

 
Diante do exposto, a Presidente em Exercício da Comissão após análise da documentação jurídica HABILITOU 
ISIBA – INSTITUTO SAÚDE INTEGRADA DA BAHIA para o objeto deste Cmamameto Público. Em seguida, 
suspendeu a sessão para cumprimento do prazo recursal.  
 
Esta Ata será disponibilizada no Portal de Compras de Camaçari (www.compras.camacari.ba.gov.br), na mesma 
Página onde se deu o aviso – campo <ANEXOS>.  
 
A Presidente em Exercício da Comissão suspendeu os trabalhos e lavrou esta Ata, que vai assinada pelos 
presentes: 
 

COMISSÃO CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO – COMPEL 

 
 

Ana Carla Costa Paim 
Presidente em Exercício 

 
Maria José Nery 

Costa  
Membro 

 
Diego Manoel Oliveira 

da Paixão 
Membro 

 
 

Jussara Souza de  
Oliveira  
Membro 

 
 
 
 
 

  
 

 
 
 


