
 

 
 
 

ATA DE SESSÃO PÚBLICA PARA ABERTURA DOS ENVELOPES  
CHAMAMENTO PÚBLICO N° 0001/2021  

PROCESSO Nº 00055.11.07.682.2021 
 
 

Ao primeiro dia do mês de março do ano de dois mil e vinte e um, às nove horas, na sala da Diretoria de Compras, COMPEL, Prefeitura 
Municipal de Camaçari, situado na Rua Francisco Drummond, s/n, Centro, Camaçari, Bahia, foi realizada sob a condução da Presidente em 
Exercício Ana Carla Costa Paim da COMPEL e Equipe de Apoio que abaixo assinam designado pelo Decreto 7468/2021, a abertura dos 
envelopes referente ao Chamamento Público 0001/2021, cujo objeto é contratação de pessoa jurídica de direito privado com ou sem fins 
lucrativos para prestação de serviço através da oferta de leitos de internamento para tratamento de infecção pelo Coronavírus - COVID 19. A 
prestação do serviço inclui a implantação dos leitos de internamento, bem como atendimento de emergência 24 horas para pacientes 
suspeitos ou confirmados de COVID-19, com toda a estrutura física necessária e sua operacionalização, através da disponibilização de 
recursos materiais, humanos e tecnológicos, com funcionamento todos os dias da semana, 24 horas por dia. A Presidente em Exercício 
informou que o INSTITUTO BAIANO PARA O DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE E A FUNDAÇÃO ABM PESQUISA E EXTENSÃO NA 
AREA DA SAÚDE - FABAMED apresentaram envelopes a Comissão. Foi verificado o credenciamento dos prepostos presentes na sessão, 
estando devidamente credenciados e assinam abaixo. 
 
Ato contínuo, a Presidente em Exercício deu iniciou a abertura dos envelopes, sendo ofertado pelo INSTITUTO BAIANO PARA O 
DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE o valor global de R$ 3.496.500,00 (três milhões, quatrocentos e noventa e seis mil e quinhentos 
reais) e pela FUNDAÇÃO ABM PESQUISA E EXTENSÃO NA AREA DA SAÚDE - FABAMED o valor de global de R$ 3.514.047,97 (três 
milhões, quinhentos e quatorze mil, quarenta e sete reais e noventa e sete centavos). Ato contínuo, a Comissão encaminhou a 
documentação para vista e rubricados dos prepostos e o mesmo foi feito pela Comissão da Compel. 
 
A Presidente em Exercício perguntou aos prepostos se tinha algo a constar em Ata, pelos mesmos foi dito que não. 
 
Há analise de toda documentação exigida no Edital será de responsabilidade do setor requisitante da Secretaria de Saúde, que analisará e 
emitira relatório, quanto à habilitação das participantes, que será encaminhado ao termino desta sessão. 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
Dessa forma a Presidente da Comissão suspendeu os trabalhos e lavrou a presente Ata, que vai assinada pelos presentes. 
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