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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 003/2007

A Secretária de Saúde do município de Camaçari no uso de suas atribuições, objetivando o 
cumprimento da Portaria nº 225 de 26/03/1999 a Gestão Plena do Sistema Municipal para 
este Município e as Leis nº 8.080 de 19/09/1990 e 8.666 de 21/06/1993 comunica que está 
aberto o prazo de 15 (quinze) dias a contar da data de publicação deste edital, o 
credenciamento para compra de serviços de média complexidade ambulatoriais e 
internações hospitalares com base nas necessidades complementares de sua rede, e nos 
preços fixados pela Tabela do Sistema Único de Saúde – SUS.

I - DOS QUANTITATIVOS FÍSICOS: Os serviços de Procedimentos Ambulatoriais serão 
contratados de acordo com a Tabela de Procedimentos Hospitalares e Ambulatoriais de 
Média Complexidade – M1, M2 e M3, SIA/SUS (Anexo II), dentro dos limites pré-
determinados pelo Município, abrangendo a sede e orla. Os serviços de Internações 
Hospitalares de Média Complexidade – SIH/SUS, serão contratados de acordo com as 
necessidades do Gestor, considerando os ofertados pelos prestadores de serviços 
credenciados, em clínica médica, clínica obstétrica, clínica pediátrica e clínica cirúrgica, 
visando suprir a necessidade do município.

II - DAS CONDIÇÕES PARA HABILITAÇÃO: Serão observadas para o credenciamento e 
posterior contratações, obedecendo às necessidades do município, nos termos do Item I, os 
prestadores que apresentarem o maior nível de capacitação técnica, aferido por titulação, 
em termos de disponibilidades de recursos humanos, capacidade física e disponibilidade de 
variedades de serviços oferecidos.

II.1. – A comprovação da qualidade mínima exigida pelo Município e os critérios de 
classificação ou desempate dos prestadores de serviços credenciantes, no que tange aos 
indicadores previstos no Item II, será feita através de uma equipe de técnicos, definida 
através de Portaria pelo Secretário de Saúde, que deverá elaborar um relatório contendo a 
lista com a ordem de classificação dos credenciados, com vistas ao atendimento dos 
serviços previstos no Item I do presente edital.

III - DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO: Poderão participar deste processo de 
credenciamento os prestadores de serviços, pessoa jurídica, que tenham por objeto social 
os serviços previstos no Item I deste Edital, desde que comprovarem possuir os requisitos 
necessários à qualificação, especificados nos documentos a seguir relacionados:

III.1. Alvará de Vigilância Sanitária;
III.2. Alvará de licença de funcionamento atualizado;
III.3. Identificação (RG, CPF e comprovante de residência) de responsável técnico;

III.4.Especificação da capacidade instalada incluindo recursos humanos- será         
realizada inspeção “in loco”;

III.5. O profissional deverá possuir habilitação para realização do serviço contratado.
III.6. Documentos referentes à habilitação jurídica, regularidade fiscal e capacitação 

econômico-financeira, previsto na Lei nº 8.666/93, artigos 28, 29, 30 e 31, I e II.
III.7. Documentos comprobatórios do item II.



2

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

IV - DAS CONDIÇÕES PARA CONTRATAÇÃO: A contratação será efetivada mediante o 
atendimento do disposto neste edital e nas normas vigentes, pertinentes à matéria, e após a 
comprovação dos requisitos técnicos e da capacidade instalada para absorver a demanda 
de atendimento, nos termos previstos no Item II do presente Edital.
A prioridade no processo de contratação será feita na ordem prevista na Lei Orgânica de 
Saúde, quais sejam, entidades públicas, filantrópicas, entidades privadas sem fins lucrativos 
e entidades privadas com fins lucrativos, desde que obedecida a lista de classificação 
prevista no Item II deste Edital.

V - DA CLASSIFICAÇÃO DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DE SAÚDE: Os critérios 
classificatórios a serem utilizados pela equipe técnica prevista no Item II do presente Edital 
terão a seguinte ordem:

V. 1. Em relação aos Serviços Ambulatoriais
a) Capacidade Instalada – Consistirá em determinar as seguintes características: 

espaço físico adequado para recepção da clientela constando de acomodações especificas 
e recursos humanos que atenda as necessidades dessa demanda, climatização, 
equipamentos de  melhor resolutividade a titulação dos profissionais.

 b) Serviços disponíveis – Fica como indicador para desempate a variedade de serviços 
disponíveis, quantitativos das ações prestadas e maior disponibilidade de especialidades 
ofertadas que significa a disponibilização do maior leque de produtos constante na tabela 
SUS;

c) Acessibilidade – proximidade da prestadora a população adstrita;
d) Os volumes dos serviços a ser contratados serão rateados de acordo com o número 

de prestadores habilitados, atendendo ao item II informações cadastrais individuais 
constantes.

V.2. Em Relação aos Serviços Hospitalares
a) Capacidade Instalada – Além dos critérios que consta no ambulatório vale ressaltar a 
existência de: Comissão de Controle e Infecção Hospitalar; existência de Comissão de 
Ética Médica; Protocolo de Infecção Hospitalar; Protocolo de Manutenção de Estrutura 
Física; Protocolo da Farmácia; Protocolo de Enfermagem;
Disponibilidade de leitos nas (4) quatro especialidades: Clínica Médica, Clínica 
Cirúrgica, Clínica Pediátrica e Clínica Obstétrica. Obrigatoriedade no cumprimento da 
Portaria GM 1101 de 12 de junho de 2002 bem como, a compatibilidade dos Recursos 
Humanos das diversas áreas com o quantitativo de leitos e tipos de serviços oferecidos;
b) Variedade de serviços disponíveis; 
c) Disponibilidade de especialidades ofertadas – Será considerado o prestador que 
disponibilizar maior variedade de procedimentos ofertados dentro das Clínicas 
(Obstétricas, Cirúrgicas, Pediátrica, e Médica);
d) Avaliação obtida no Programa Nacional de Avaliação dos Serviços Hospitalares 
(PNASH) – Será considerado o prestador que mais adequado estiver com as Normas 
das Diretrizes do Manual de Acreditação Hospitalar e melhor avaliação obtida no 
Programa Nacional de Avaliação dos Serviços.
e) Indicadores clássicos de produtividade: Taxa de ocupação; Tempo Médio de 
Permanência, Número de Saídas Hospitalares, Taxa de Mortalidade Institucional; Taxa 
de Cesárea; Taxa de infecção Hospitalar;
f) Motivos de cesáreas; crianças com menos de 2 kg e mais de 1 kg com sobrevivência; 
mortalidade materna; mortalidade por diabetes; resolutividade em infarto agudo do 
miocárdio; sobrevida na UTI segundo escalas de avaliação;
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g) Produção de cirurgias ambulatoriais, de pacientes em hospitais dia;
h) Cirurgias disponíveis, número de médicos contratados, número de especialidades 
disponíveis, exames realizados;
i) Cobertura populacional (número de habitantes cobertos) atendida pela unidade de 
saúde (hospitalização, consultas, exames);
j) Avaliação de protocolos clínicos (protocolos de atendimento no hospital);
k) Avaliação de óbitos hospitalares (motivo/causa/mortes).

V.3. Em relação aos serviços de laboratórios:

Serão atribuídos os seguintes critérios:

 Recursos Humanos qualificados e habilitados para o desempenho das funções;
 Manutenção periódica de equipamentos;
 Controle de Qualidade de Serviço;
 Protocolos dos Serviços;
 Humanização no Atendimento;
 Agilidade e Resolutividade dos Serviços.  

a) Laboratório de Tipo I – é aquele que não apresenta equipamentos automatizados, 
sendo todos exames realizados manualmente. Nesses laboratórios são utilizados 
equipamentos e instrumentos de “bancada”, gerando maior consumo de reativos em 
comparação com os aparelhos automatizados e, por conseguinte, um maior gasto por 
exame.
b) Laboratório de Tipo II – esse tipo de laboratório compreende equipamentos de semi-
automação que podem realizar um maior número de exames, com menores 
quantidades de reativos, em menor tempo e com custo reduzido, se comparado aos 
laboratórios de Tipo I.
c) Laboratórios de Tipo III – são utilizados equipamentos totalmente automatizados, 
que necessitam de uma ínfima quantidade de reativo, realizam rapidamente uma 
grande quantidade de exames e têm maior capacidade de absorver demanda.
d) Laboratório Misto – é aquele em que existem diversos modelos de equipamentos, 
com diferentes graus de automação, podendo contar, inclusive com exames de 
bancada, dependendo de cada área/setor de especialização, como: hematologia, 
bacteriologia, imunologia, bioquímica.
e) Posto de Coleta nas localidadesmóvel ou fixo.

V.4. Parecer da Vigilância Sanitária: Faz-se necessário que para realização do contrato,  o 
prestador esteja em consonância com o que preconiza a Legislação Sanitária vigente.

VI - DOS VALORES DOS PROCEDIMENTOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS: 
Serão considerados os constantes nas Tabelas SIA/SUS (SISTEMA DE INFORMAÇÃO 
AMBULATORIAL) e SIH-AIH (SISTEMA DE INFORMAÇÃO HOSPITALAR) em vigor.

VII - DA FONTE DE RECURSO: Gestão Plena do SUS – Fundo Municipal de Saúde –
Camaçari – BA.

Projeto Atividade: 6066
Elemento de Despesa: 3390.39.00
Fonte: 02
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VIII - PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: A remuneração dos serviços prestados 
será de 24 (vinte e quatro) meses, podendo ser prorrogado na forma da lei, tendo os 
contratados, na data da assinatura do contrato, o dever de disponibilizar, de logo, os 
serviços previstos em seus contratos.

IX - DA REMUNERAÇÃO: A remuneração dos serviços obedecerá ao discriminado em 
valores unitários dos serviços descritos nas Tabelas de Procedimentos Hospitalares e 
Ambulatoriais de Média Complexidade – M1, M2 e M3, SIA/SUS e de Internações 
Hospitalares de Média Complexidade – SIH/SUS que deverá ser repassado às prestadoras 
até o 20º dia útil do mês subseqüente à emissão da nota fiscal de serviço, através de 
depósitos bancários, mediante a apresentação da nota fiscal.

IX.1. As Notas Fiscais de serviços, previstas no Item IX deste Edital, serão emitidas de 
acordo com o cronograma elaborado pelo Município.

X - DA REVISÃO DO PREÇO: Os valores estipulados dos procedimentos serão revistos na 
mesma proporção, índices e épocas dos reajustes concedidos pelo Ministério da Saúde, 
garantindo sempre o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, nos termos do art. 26 da 
Lei 8.080/90 e nos termos da lei federal de licitações e contratos administrativos.

X.1. - A revisão da Tabela SIA/SUS, por quem lhe compete tal tarefa, independerá de 
Termos Aditivos, devendo, no entanto, nos termos do § 8°, do art. 65, da Lei 8.666/93, ser 
elaborado um apostilamento, onde deverá estar inserido, necessariamente, o processo 
inicial e a autorização da revisão dos valores, com a data da publicação do D.O.U.

XI - DO CONTRATO: Constam do modelo de Contrato que compõe o Anexo I do presente 
Edital, as condições e a forma de execução do objeto contratado, tais como: prazos de 
execução, obrigações do contratado, condições de pagamento, penalidades, rescisão, 
vigência, alterações, etc...
Qualquer alteração do contrato, ressalvado o quanto previsto no Item X.1., será objeto de 
Termo Aditivo, na forma da legislação referente às licitações e contratos administrativos.

XI.1. - Para a assinatura do contrato a empresa deverá se fazer representar por:

a) Sócio ou administrador estatutário, que tenha poderes de administração e 
gerência, constante do contrato social e suas alterações ou o no contrato social 
consolidado, 

b) Procurador, nomeado através de procuração particular com poderes específicos, 
assinada, com firma reconhecida, por sócio que tenha poderes para tal delegação.

XII – DO LOCAL DE ENTREGA DOS DOCUMENTOS: Os prestadores deverão apresentar 
toda a documentação exigida no item III e sub Itens deste edital, em envelope lacrado, em 
cuja parte externa, além da razão social e endereço, estejam escrito: CHAMADA PÚBLICA 
N° 003/2007, Documento de Credenciamento, SESAU – Secretaria de Saúde de 
Camaçari - Bahia.

XII.1. - O local de entrega dos documentos será na sede do Departamento de Auditoria, 
Controle, Avaliação e Regulação do SUS situada na Rua da Natividade s/n – Centro, nesta 
cidade da Camaçari, tratar com a Dra. Maria Edmar Torres da Silva Ávila, na sala do 
Auditório do Departamento de Auditoria, no horário das 8:00 as 11:30.



5

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

XIII - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:

XIII.1. - Não serão considerados documentos apresentados por via postal, telegrama, 
internet ou fax-símile.

XIII.2. - Os documentos deverão ser obrigatoriamente originais ou cópia previamente 
autenticada por cartório.

XIII.3. - Este Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados no Departamento de 
Auditoria, Controle, Avaliação e Regulação do SUS situada na Rua da Natividade s/n –
Centro, nesta cidade da Camaçari.

XIII.4 - O cadastramento não implicará na contratação de serviços.

XIII.5. - Prazo para apresentar a documentação necessária à participação da presente 
Chamada Pública, será 15 (quinze) dias.

XIII.6. - A contratação dos serviços será feita logo após a entrega das propostas avaliadas 
pela Equipe Técnica, nos termos previstos no item V e Sub-itens, e homologadas pelo 
Secretário de Saúde.

XIII.7. - A lista dos prestadores de serviços credenciados, e na ordem de classificação 
previsto no Item II.1, será publicada no Diário Oficial do Município e no mural interno da 
Secretaria de Saúde e da Central de Regulação.

XIII.8. - Os casos omissos serão decididos através do parecer da Equipe técnica previsto no 
Item II.1. e homologados pelo Secretário de Saúde.

XIII.9. - Serão contratados apenas os serviços e procedimentos considerados de média 
complexidade, conforme consta no anexo II e descritos na tabela do SIA/SUS, aprovada 
pela portaria do MS nº 1230 em 14/10/1999 – DOU nº 216 – E de 11/11/1999.

XIII.10 - A contratação dos Serviços de Média Complexidade, Hospitalares e Ambulatorial 
será feita por subgrupos de procedimentos das especialidades descritas no Anexo II. 
Significa dizer que, os serviços serão comprados por subgrupos respeitando todos os 
produtos contidos neste e obedecendo ao critério da equivalência conforme a necessidade 
do município.

Camaçari, 13 de setembro de 2007.

Efigênia de Fátima Cardoso
Secretária de Saúde


