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Chamamento Público n.º 002/2019 

Edital nº 021/2019 

Processo Administrativo nº 039/2019 
 
 
Assunto: Esclarecimentos ao edital. 
 
 
Interessada: Instituto Nacional de Pesquisa e Gestão em Saúde – INSAÚDE 
 
 
 

A interessada realizou as seguintes indagações: 
 

 
1 – O edital não cita SADT- Serviços Auxiliares de diagnóstico e Tratamento. 
  
Pergunta-se: 
  

• Deverão ser computados estes serviços na proposta financeira que será 
apresentada? 

Respostas: Os Serviços Auxiliares de diagnóstico e Tratamento não devem 
ser computados na proposta. 

• Caso afirmativo, quais os SADT existentes e que ficarão sob responsabilidade 
da Organização Social? 

Resposta: Prejudicada. 

  
  
2 – O edital não cita valores para investimento. 
  
Pergunta-se: 
  

• O valor apresentado (limite - mensal) R$ 158.816,00, no chamamento público, 
refere-se somente ao custeio ou estão inclusos os valores para investimento? 

Resposta: Somente custeio. 
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• Qual o valor destinado a investimento e quais as aquisições programadas pela 
SMS? 

Resposta: Prejudicada. 

• O valor para investimento será objeto de aditivo contratual? 

 

   Resposta: Prejudicada. 

 

3 – Devemos apresentar proposta financeira. 

  

Pergunta-se: 

  

• Existe modelo de planilha de custeio a ser apresentada? 

 

Resposta: Não existe modelo de planilha. Observar o plano de trabalho ANEXO 
II. 

 

• Caso afirmativo, qual é? 

 

Resposta: Prejudicada. 

 

  

4 - Em relação ao CSC – Centro de Serviço Compartilhado, a sede administrativa 

do InSaúde está estruturada para prestar os seguintes serviços: jurídico; 

financeiro; controladoria; recursos humanos; tecnologia da informação; 

suprimentos, compras e logística; administrativo, e treinamentos. 

Assim, os custos da Unidade Central são repassados através de rateios para as 

Unidades gerenciadas, que por sua vez repassam os custos da Unidade Central 

mais seus próprios custos para as unidades que realizam as operações às quais 
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foram contratadas. Este modelo adotado, permite que os custos sejam facilmente 

identificados, gerando transparência e rastreabilidade. 

  

Pergunta-se: 

  

• É possível a estruturação da planilha com a rubrica do CSC contemplando todos 

os serviços acima? Ou os serviços supracitados precisam estar diretamente 

inseridos no custo projeto? 

  
 

Resposta: Havendo disposição da proponente deverá ser inserido no custo do 
projeto. 

 
 
 
 

Nome do Presidente da Comissão de Chamamento Público 


