
 
ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

ATA DE ANÁLISE DE DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
CREDENCIAMENTO Nº 002/2017 

PROCESSO Nº 00062.11.07.682.2018  
 
Ao primeiro dia do mês de março de dois mil e dezoito, às quinze horas e trinta e sete minutos, na sala da COMPEL da Coordenação de Materiais e Patrimônio – CMP da Secretaria de 
Administração da Prefeitura Municipal de Camaçari, situado na Rua Francisco Drummond, s/n, Centro, Camaçari - Bahia, foi realizada a abertura da sessão para o Credenciamento n.º 
002/2016 (Processo principal 00579.11.07.611.2017), cujo objeto é Contratação de Pessoa Jurídica para a Prestação de Serviços de Saúde aos usuários do Sistema Único de Saúde – SUS 
na área Hospitalar de Urgência/Emergência – 24 horas incluindo sábados, domingos e feriados, Cirurgias Eletivas, Serviços Médicos Ambulatoriais Especializados; Serviços Auxiliares de 
Diagnose e Terapia (SADT) nas diversas especialidades, a fim de assegurar a melhor promoção e assistência à saúde, de forma complementar às atividades da rede pública, em todos os 
procedimentos relacionadas no Anexo, segundo critérios, termos e condições estabelecidos neste termo e seus anexos, sob a condução da Presidente em Exercício da COMPEL, Ana Carla 
Costa Paim e membros da comissão, designados pelo Decreto nº 6828/2018. No dia 26/01/2018 a CLINICA MICHERLE DO B. B. BOLDRIN FISIOTERAPIA EIRELI – ME, deu entrada nos 
documentos requerendo credenciamento para os serviços constantes no requerimento. Verificada a documentação solicitada no edital, constataram-se as seguintes pendências:  

1. Lista de Conferência de Entrega de Documentos, conforme anexo VI do edital;  
2. Contrato social em cópia simples, ilegível e sem assinatura da sócia;  
3. Habilitação, RG, carteira do conselho, comprovante de residência e o certificado de Registro de empresa de Micherle Boldrin em cópia simples; 
4. Ausência de certidão Municipal, o que foi apresentado é Informe ao Contribuinte; 
5. Ausência de atestado em nome do profissional indicado para atuar como responsável técnico; 
6. Título, carteira do conselho, especialidade, comprovante de residência e contrato de prestação de serviço sem firma reconhecida de Max Jefferson Marques e Marques em cópia 

simples; 
7.  Lista de equipamentos sem assinatura; 
8. Relação do corpo clinico com carga horaria divergente entre o Cnes de Max Jefferson, Claudia Agle, Lucio Alvares, Tarcísio Silva, Micherle, Queila Araújo R. D. Amorim e Leonardo 

F, Lopes, Soraya Diniz e Camila Bandeira estão na relação, no entanto não foi apresentado documentação; 
9. No Cnes a especialidade de Tarcísio Silva está como radiologista e na relação do corpo clinico como angiologista; 
10. Todas as documentações: Claudia Agle Gomes, Tauane Bittencourt, Dilma Nascimento, Rodrigo Saraiva, Lucio Alvarez, Tarcísio Silva,  Micherle Boldrin, Priscila  Rodrigues, Patrícia 

Araújo estão em cópia simples 
11. Titulo de Registro de Dilma Nascimento ilegível e sem tradução; 
12. Consta documentação de Adriana Marcele e Maria dos Santos, no entanto não consta na relação do corpo clinico; 
13. Alvará sanitário em copia simples; 
 

Diante do exposto, a Presidente da Comissão concedeu o prazo de 02 (dois) dias úteis contados a partir da divulgação desta Ata no Portal de Compras de Camaçari, para que a requerente 
sane a pendência ora apontada, com fulcro na Lei Municipal n.º 803/2006. Esta Ata será disponibilizada no Portal de Compras de Camaçari (www.compras.camacari.ba.gov.br), na mesma 
página onde se deu o aviso – campo <ANEXOS>. O Presidente da Comissão suspendeu os trabalhos e lavrou esta Ata, que vai assinada pelos presentes: 
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