PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL PAULISTA
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2018 -AVALIAÇÃO DE PROJETO. O Instituto Alpha de
Medicina para Saúde inicia o projeto caracterizando o município de Laranjal Paulista
levantando o perfil socioeconômico, produção econômica e perfil demográfico, além de
mostrar indicadores de saúde do município (pag 36) aponta índices importante como a
aumento da longevidade e alta da mortalidade infantil (pag 43). Pontuação - C1: PROPOSTA
DE MODELO GERENCIAL/ASSISTENCIAL (TOTAL 26 PONTOS): a) Apresentou Organograma por
serviço contemplando responsável técnico para cada um dos equipamentos de saúde (1
ponto). b) Apresentou protocolos para as atividades da enfermagem e recepção voltados para
a necessidade dos serviços em que esses profissionais irão desempenhar as funções (3
pontos); c) Apresentou protocolo para as atividades do serviço de odontologia básica e
especializada exatamente como preconiza o Ministério da Saúde para a funcionalidade do
Centro de Especialidade Odontológica (5 pontos). d) Apresentou protocolo de atendimento
para as especialidades médicas e não médicas (psicologia, fonoaudiologia, nutricional) voltado
para as necessidades do município (6 pontos). e) Apresentou apenas um Procedimento
Operacional Padrão para os exames clínicos laboratoriais (1 ponto). f) Apresentou a Política de
Gestão de Pessoas a ser praticada, inclusive com os critérios que serão utilizados para a
seleção de pessoal (5 pontos); g) Apresentou o dimensionamento de recursos humanos
estimados contemplando todos os profissionais necessários e discriminados no edital (5
pontos). C2: PROPOSTA DE ATIVIDADES VOLTADAS PARA QUALIDADE (TOTAL DE 18 PONTOS):
a) Apresentou a Política de Gestão da Qualidade através da implantação de sistema de
informatização próprio com possibilidade de emissão de relatórios ara avaliação de todo o
processo (10 pontos); b) Apresentou a proposta de implantação do Serviço de Atendimento
ao Usuário (SAL) e Pesquisa de Satisfação através do sistema informatizado e caixa de
sugestões (4 pontos); c) Apresentou a Proposta de Educação Permanente com a utilização da
Política Nacional de Educação Permanente - Portaria 278/2014 do Ministério da Saúde (4
pontos). C3: QUALIFICAÇÃO TÉCNICA (TOTAL DE 10 PONTOS): a) Apresentou os currículos e
comprovantes dos responsáveis técnicos dos serviços a serem prestados e dos ocupantes dos
postos correspondentes aos dois primeiros níveis do organograma (10 pontos). C4: PROPOSTA
ECONÔMICA (TOTAL DE 40 PONTOS): Apresentou o Menor preço (40 pontos). Total de Pontos
= 94 Pontos.
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Laranjal Paulista, 05 de Abril de 2018. Stella Bianca Gonçalves Brasil Pissatto – Secretaria
Municipal de Saúde. Neuza Regina Geraldi. Anielle Christina Saraiva de Almeida. Joelma
Alexandra RubertI.

