
 

 
 

ATA DE ANÁLISE DE DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
CREDENCIAMENTO Nº 0005/2021 

PROCESSO Nº 00387.11.07.682.2021 
 

Ao primeiro dia do mês de junho do ano de dois mil e vinte dois, às dez horas, na sala da 
COMPEL da Diretoria de Compras – DICOMP da Secretaria de Administração da Prefeitura 
Municipal de Camaçari, situado na Rua Francisco Drummond, s/n, Centro, Camaçari – 
Bahia foi realizada sessão interna para dar prosseguimento ao Credenciamento n.º 
0005/2021 (Processo principal 00276.11.07.682.2021), cujo objeto é a contratação de 
pessoas jurídicas para a prestação de serviços de saúde no Município de Camaçari, com 
base nas necessidades complementares da rede pública e nos preços fixados pela Tabela 
Unificada de Procedimentos, Medicamentos, Órteses/Próteses e Materiais Especiais do 
SUS, e Tabela MUNICIPAL (Extra SUS), conforme resolução do Conselho Municipal de 
Saúde nº. 03 de 15 de Março de 2011; aos usuários do SUS Municipal, sob a condução da 
Presidente em Exercício da COMPEL, Ana Carla Costa Paim e membros da comissão. 
A Presidente em Exercício informa que nos dias 15/03/2022 e 01/04/2022 encaminhou por 
e-mails Ata de Análise de Documentos de Habilitação, para que a para a requerente L2M 
SERVIÇOS MÉDICOS LTDA, sanassem diversas pendencias apontadas na referida Ata, 
contudo até a presente data não foram atendidos.  
 
 

 
 



 

 
 
 
 
 
Diante do exposto, o pedido de requerimento da empresa L2M SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 
foi INDEFERIDO, por não atendeu as exigências do Edital. 
 
Fica aberto o prazo recursal a partir da divulgação desta Ata no Portal de Compras de 
Camaçari (www.compras.camacari.ba.gov.br), nesta data, na mesma página onde se deu o 
aviso - campo <ANEXOS>. 
 
Dessa forma, a Presidente em Exercício da Comissão suspendeu os trabalhos e lavrou a 
presente Ata, que vai assinada pelos presentes. 

 
 

COMISSÃO CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO – COMPEL 

 
 

Ana Carla Costa Paim 
Presidente em Exercício 

 
 
 

Maria José Nery Costa 
Apoio 

 

Diego Oliveira da Paixão 

 


