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Edital nº 024/2017 – FMS - Republicado 

 

CHAMAMENTO PÚBLICO 

A Secretaria Municipal de Saúde de Iúna, em cumprimento aos termos do art. 15 

do Decreto Municipal nº 049/2017, torna público o presente Edital de chamamento 

público, conforme fundamentos que constam no processo administrativo nº 

2386/2017, que tem o objetivo de identificar e selecionar possíveis prestadores do 

serviço de gerenciamento e auditoria hospitalar, a ser contratado nos termos da 

legislação nacional regente das contratualizações públicas, para auxiliar o Município 

de Iúna nos trabalhos de reestruturação da Santa Casa de Iúna, entidade civil sem 

fins lucrativos atualmente sob requisição administrativa da Prefeitura Municipal de 

Iúna. 

1. O objeto:  

1.1. Como forma de viabilizar a condução técnica, profissional, impessoal, 

pública e transparente dos trabalhos de requisição administrativa da Santa 

Casa de Iúna, operada pelo Município de Iúna por meio do Decreto nº 

049/2017, a Secretaria Municipal de Saúde torna público seu intuito de 

contratar o serviço de gerenciamento e auditoria hospitalar. 

1.2. A seleção do prestador do serviço levará em consideração seu histórico de 

trabalhos realizados, a qualificação de seu pessoal, sua capacidade 

operacional, a qualidade do plano de trabalho apresentado, a singularidade do 

trabalho a ser prestado e o valor proposto. 

1.3. O objeto do serviço a ser contratado compreende toda estrutura da Santa 

Casa de Iúna, incluída sua parte física – imóveis e móveis, inclusive 

equipamentos médicos e de diagnóstico –, trabalhista, financeira, contábil, 

clínica, de serviços, bem como sua organização institucional. 

1.4. O futuro contratado deverá executar todas as tarefas que competem ao 

Gestor Geral, nos termos definidos no Decreto nº 049/2017, em especial:  

I - documentar e apresentar relatório de todas as tarefas, providências e 

diligências adotadas; 

II - admitir e demitir pessoal, bem como promover alterações de postos 

de trabalho, observada a legislação trabalhista; 
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III - nomear responsáveis técnicos, inclusive diretor clínico;  

IV - instituir o funcionamento das comissões e grupos de trabalho 

necessários para a regular atuação da Santa Casa de Iúna; 

V - celebrar, rescindir e alterar contratos com prestadores de serviço e 

fornecedores; 

VI - implantar sistema informatizado de gestão hospitalar, inclusive de 

prontuários médicos e boletins de atendimento de urgências, compatível 

com o utilizado pelo Ministério da Saúde; 

VII - instituir sistema de triagem de prioridade de atendimento; 

VIII - realizar o levantamento total dos débitos da Santa Casa de Iúna e 

apresentar plano de recuperação financeira; 

IX - apresentar relatórios de sua gestão, em periodicidade a ser definida 

pelo Poder Executivo;  

X - promover a movimentação das contas bancárias da Santa Casa de 

Iúna; 

XI - prestar contas de recursos recebidos, públicos e privados; 

XII - permitir amplo, livre e irrestrito acesso a informações, dados e 

documentos da Santa Casa de Iúna aos órgãos de controle interno e 

externo do Município de Iúna, do Estado do Espírito Santo e da União; 

XIII - conferir ampla publicidade ao gerenciamento da instituição, com 

divulgação na rede mundial de computadores de balanços financeiros, 

valores de compras, contratos e serviços, relação de pagamentos feitos, 

inclusive folha de pagamento de empregados e os créditos a 

terceirizados; 

XIV - afastar pessoas que, de acordo com seu prudente juízo, de algum 

modo dificultem os trabalhos da requisição administrativa; 

XV - reportar-se imediatamente à autoridade policial em caso de 

resistência apresentada ao regular gerenciamento da instituição, 

requisitando o pronto comparecimento de força policial em caso de 

flagrante delito; 



 

2017-2020 
processo nº 2386/2017. Edital nº 024/2017 

 

  

   

 

 

   

 Rua Des. Epaminondas Amaral, nº 58, Centro, Iúna/ES, CEP 29 390-000 
CNPJ nº 27.167.394/0001-23 | (28) 3545 3066 | www.iuna.es.gov.br | licitacao@iuna.es.gov.br 

 

   

 

XVI - adotar outras medidas necessárias ao atingimento das finalidades 

da requisição administrativa. 

 

2. A finalidade do serviço a ser contratado:  

2.1. Os propósitos do serviço de gerenciamento e auditoria a ser contratado 

são os previstos no art. 2º do Decreto nº 049/2017, e consistem em:  

I - fazer cessar o risco atual à saúde e à vida das pessoas atendidas pela 

Santa Casa de Iúna; 

II - permitir a continuidade da prestação de serviços de saúde à 

população; 

III - reordenar, reorganizar e restabelecer o adequado funcionamento 

dos serviços de saúde prestados pela instituição; 

IV - criar um ambiente propício à realização, pelos próprios associados, 

preferencialmente, de alterações necessárias na organização 

institucional da Santa Casa de Iúna, em especial de seus órgãos de 

direção e controle, como forma de viabilizar o atingimento de seus 

objetivos filantrópicos de assistência à saúde da população; 

V - primar pela manutenção das condições necessárias para a 

celebração de convênios e parcerias com o Poder Público; 

VI - primar pela capacitação e profissionalização do corpo profissional 

da Santa Casa de Iúna, em especial o de faturamento; 

VII - instituir mecanismos efetivos de compliance; 

VIII - criação de protocolos ou diretivas para aquisição de bens e 

contratação de serviços; 

IX - instituir o Código de Ética da Santa Casa de Iúna; 

X - nortear a contratação de pessoal da Santa Casa de Iúna por critérios 

meritórios e fundados na qualificação profissional; 

XI - instituir mecanismos rígidos de controle financeiro e contábil, com 

registros claros e distintos dos aportes de recursos privados e públicos; 

XII - adequar os procedimentos de prestação de contas; 
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XIII - restabelecer o equilíbrio financeiro das contas da instituição; 

XIV - resolver os problemas sanitários da instituição; 

XV - organizar a instituição de modo a torná-la apta à entrega a seus 

legítimos associados, devidamente saneada e adequada à prestação de 

serviços de saúde. 

3. A vigência prevista: 

3.1. A pretensão é a de que o serviço seja prestado enquanto estiver em vigor 

a requisição administrativa da Santa Casa de Iúna pelo Município de Iúna, cuja 

duração prevista é, ao todo, de doze meses, nos termos do art. 1º, § 2.º, do 

Decreto nº 049/2017. 

4. A forma de participação dos interessados:  

4.1. Sem prejuízo da apresentação de outros documentos que venham a ser 

oportunamente exigidos, o interessado, em requerimento escrito, deve 

apresentar, no mínimo, os seguintes documentos e informações: 

I - documentos de habilitação jurídica do interessado (Lei nº 8.666/1993, 

art. 28); 

II - documentos comprobatórios de sua regularidade fiscal (Lei nº 

8.666/1993, art. 29); 

III - documentos comprobatórios de sua qualificação técnica (Lei nº 

8.666/1993, art. 30), em especial: 

a) relação de trabalhos anteriores com objeto semelhante ao 

previsto neste chamamento, com demonstração dos resultados 

obtidos; 

b) qualificação e currículo do corpo técnico profissional 

responsável pela condução dos trabalhos; 

IV - plano de trabalho, com sugestão inicial de abordagem da situação; 

V - proposta de preço e forma de pagamento; 

4.2. Somente será admitida a participação de pessoas jurídicas regularmente 

constituídas a, no mínimo, 24 (vinte e quatro meses), contados da publicação 

do presente edital. 
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4.3. Os interessados devem apresentar o requerimento de que trata o item 4.1 

até o dia 04 de agosto de 2017, com endereçamento à Secretaria Municipal de 

Saúde. 

4.3.1. Os requerimentos podem ser apresentados via protocolo na sede 

da Prefeitura Municipal de Iúna – situada na Rua Desembargador 

Epaminondas do Amaral, nº 58, Iúna-ES –, pela via postal e por correio 

eletrônico, no endereço controladoria@iuna.es.gov.br.   

4.3.2. Independentemente de sua forma de apresentação, os 

requerimentos devem fazer alusão, em campo de destaque, ao presente 

Edital, ao processo nº 2386/2017 e à expressão “Chamamento Público 

– Requisição Administrativa da Santa Casa de Iúna”. 

4.4. Todos os requerimentos serão juntados aos autos do processo nº 

2386/2017. 

5. Disposições gerais: 

5.1. Mediante prévio agendamento, os interessados podem visitar as 

instalações da Santa Casa de Iúna a fim de obterem maiores informações para 

a elaboração de seus planos de trabalho. 

5.1.1. Os agendamentos podem ser feitos pelo telefone (28) 3545-4757 

e pelo e-mail controladoria@iuna.es.gov.br. 

5.2. No intuito de ampliar a publicidade da presente medida e aprimorar a 

constatação da realidade de mercado, fica a Secretaria Municipal de Saúde 

autorizada a entrar em contato e convidar possíveis prestadores a participar do 

chamamento público. 

5.2.1. Os interessados poderão ser convidados pessoalmente para 

expor com maiores detalhes seu plano de trabalho. 

5.3. A definição dos termos finais da contratação serão estabelecidos após 

tratativas da Secretaria Municipal de Saúde, Controladoria-Geral do Município, 

Procuradoria-Geral do Município e Gabinete do Prefeito com o futuro 

contratado, ocasião em que poderá haver alterações do plano de trabalho e 

dos valores originalmente propostos.  

5.4. O presente chamamento público é um instrumento para o aprimoramento 

da futura contratação a ser celebrada e se presta à ampliação das alternativas 
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para o enfrentamento e solução dos problemas da Santa Casa de Iúna, porém 

sem caráter vinculante para a Administração Pública. 

5.5. O modelo de contratualização será definido oportunamente, depois de 

analisados os planos de trabalho apresentados pelos interessados ao longo 

deste chamamento público, e poderão ter fundamento nas Leis 8.666/1993, 

13.019/2014, 9.790/1999, 9.637/1998 ou eventuais outros diplomas regentes 

das relações entre o poder público e a iniciativa privada. 

5.6. As despesas da futura contratação correrão por conta de dotações 

orçamentárias da Secretaria Municipal de Saúde, que serão especificadas 

antes da celebração do contrato. 

5.7. Conferir-se-á ampla publicidade ao presente Edital, que, além de sua 

publicação no órgão de imprensa oficial e em jornal de grande circulação em 

âmbito estadual, será mantido em destaque na página inicial da Prefeitura 

Municipal de Iúna na internet (www.iuna.es.gov.br), bem como remetido por 

cópia à Câmara de Vereadores e ao Ministério Público Estadual. 

5.8. O esclarecimento de eventuais dúvidas quanto ao presente procedimento 

podem ser obtidas pelo telefone (28) 3545-4757 e pelo e-mail 

controladoria@iuna.es.gov.br. 

5.9. Anexo a este Edital, consta o Decreto nº 049/2017. 

 

 

VANESSA LEOCÁDIO ADAMI 

Secretária Municipal de Saúde 


