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ATA DA 15ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSAO EXECUTIVA DO CONSELHO MUNICIPAL 1 
DE SÃO SEBASTIAO.  2 
Em 12 de março de 2012, às 15 horas, reuniram-se a Comissão Executiva do Conselho 3 
Municipal de Saúde e os conselheiros que assinam a lista abaixo. 4 
 5 
Expediente: Colocada para aprovação da ata da 14ª reunião da Comissão Executiva, aprovada, 6 
por unanimidade.  7 
Ordem do Dia: Ciência e avaliação do Processo Licitatório pertinente à contratação de Exames 8 
Laboratoriais, cujo vencedor foi o Laboratório NASA. Esta reunião teve como pauta averiguar o 9 
procedimento licitatório e sua legalidade, considerando a denúncia realizada pelo laboratório 10 
Itapema, segundo colocado na licitação. O Conselho acolheu a denúncia e, após diversas 11 
avaliações, concluiu que, dentro do seu escopo de avaliar e acompanhar a qualidade dos 12 
serviços de saúde deve investigar a metodologia pertinente ao procedimento técnico proposto 13 
pelo Laboratório no decorrer do período de transição de 30 dias para instalação do serviço 14 
efetivo no âmbito da municipalidade, para possíveis providências pelo COMUS, se cabíveis. 15 
Após abertura dos trabalhos pelo Sr. Presidente, Dr. Antonio, foram abordados os 16 
seguintes tópicos, a saber: 17 
1-Ciência e vistas do Processo Licitatório – (exames laboratoriais) Laboratório NASA: 18 
Explanação dos procedimentos “fase a fase” referente ao Processo Licitatório pelo Dr. Fernando 19 
Ubirajara Leite Clementino, dando vistas do referido processo à Comissão Executiva do COMUS. 20 
Tal necessidade se deve ao fato do laboratório Itapema, segundo classificado no certame 21 
licitatório, ter efetuado denúncia na reunião da Comissão Executiva anterior - 14ª Reunião, 22 
conforme registrado em ata própria. Dr. Fernando esclarece que o teor do edital observou o 23 
critério de licitação por exame e não por unidade, explicando o processo folha por folha, 24 
mostrando-as aos membros da Comissão e demais participantes.  25 
2- Manifestações dos participantes:  26 
2.1- Sra. Silvia perguntou se o empate era comum acontecer. Dr. Antonio respondeu que sim. 27 
Dr. Fernando explicou que os três melhores preços vão para lance. Informou que os dois 28 
laboratórios em pauta também empataram nos lances, resultando em sorteio para o desempate. 29 
2.2 – Sra. Silvia questionou o porquê que os exames do Hospital não estão junto nesse 30 
procedimento licitatório. Dr. Antonio explicou que eles recebem subsídios pelo Termo de 31 
Cooperação Interinstitucional, possuindo a intervenção seu próprio setor de contratação e 32 
suprimentos. Sr. Cláudio disse que o objeto define o que é necessário. Em seguida, Dr. 33 
Fernando efetua a leitura referente ao objeto (unidades).  34 
2.3- Sra. Silvia faz questionamentos sobre o material da coleta de exames deixado pelo 35 
Laboratório Itapema.  Disse que a Prefeitura teve que custear despesas que seriam de 36 
responsabilidade do novo Laboratório – NASA. Dr. Fernando explicou que, como a Prefeitura faz 37 
coleta, deve possuir o cronômetro. Sra. Ana Cristina questionou a qualidade dos exames 38 
realizados no período, em especial o coagulograma. Sr. Cláudio informou que não houve 39 
funcionamento do Laboratório no Centro de Saúde. Disse que em relação ao exame curva 40 
glicêmica, houve suspensão por 15 dias e a demanda é muito pequena. Entraram na demanda 41 
diária e voltaram a ser realizados sem prejuízos e sem reclamações. Com relação ao exame 42 
coagulograma (banho maria), há dúvidas quanto à competência técnica para a sua metodologia. 43 
Conforme informações, este exame sempre foi feito aqui, sendo necessário ter banho maria nas 44 
unidades e a centrifugação/separação no máximo em três horas. Sra. Ana Cristina discordou do 45 
informado pelo Sr. Cláudio e disse que as unidades que pedem para refazer exames, os 46 
resultados ficam comprometidos. Considerou que para o período de trinta dias, deveria e poderia 47 
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ter sido apresentado o planejamento das ações técnicas pertinentes. Os usuários ficaram 48 
descobertos quanto à qualidade e serviço de saúde. Dr. Antonio esclarece que cada recurso 49 
iniciado no prazo da licitação, tendo sido feito contrato emergencial para cobrir os serviços, 50 
segundo informações da licitação e do departamento administrativo da SESAU. Se o Laboratório 51 
Itapema era partícipe da Licitação, porque não questionou seus direitos administrativamente (na 52 
SECAD - Secretaria de Administração) ou judicialmente? Talvez porque não tinha certeza, ou 53 
subsídios para provar o alegado. Falou aos conselheiros para terem cuidado para o COMUS não 54 
ser usado politicamente ou para burlar os procedimentos administrativos e legais normais numa 55 
disputa licitatória. O COMUS tem a função avaliar políticas públicas e atuar como controle social, 56 
todavia, não pode substituir. Sra. Ana Cristina questionou a qualidade dos exames. Dr. Antonio 57 
disse que os exames com alterações deverão ser refeitos sem custo à Prefeitura. Sr. Cláudio 58 
informou que alguns exames não foram entregues pelo Laboratório Itapema, ainda, mas que está 59 
sendo resolvido, primando pelo serviço ao usuário. 60 

1- Encaminhamento: A Comissão delibera por oficiar ao Laboratório NASA pedindo atenção 61 
especial a eventuais exames, referentes ao período de 30 dias da instalação do 62 
laboratório, caso haja pedido médico para recoleta dos exames, sem ônus ao Município, 63 
primando pela qualidade e bom atendimento a população. Nada mais havendo a considerar, 64 
a reunião foi encerrada. Ata elaborada e presidida por Antonio Carlos Nisoli P. da Silva. São 65 
Sebastião, 12 de março de 2012. 66 
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