
 

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

 

FOLHA DE INFORMAÇÃO 

 

 

REFERENTE: CREDENCIAMENTO Nº 0002/2019 – COMPEL  

 

PROCESSO N.º: 0922.11.07.682.2019 

 

OBJETO: Chamamento público para contratação de Organização Social para gestão, 

operacionalização e execução dos serviços de saúde na Unidade de Pronto Atendimento 

Porte V (Portaria 10/2017) Gleba A/Gravatá, no município de Camaçari – BA, conforme 

especificações, quantitativos, regulamentação do gerenciamento e execução de atividades e 

serviços de saúde, atendendo as condições deste edital e seus anexos. 

 

QUESTIONAMENTO: 

 

Apresentamos inicialmente as exigência abaixo, contidas no edital de CHAMAMENTO 
PÚBLICO N° 0002/2019 – COMPEL,  
 
4.1. Poderão participar deste Seleção Pública, as pessoas jurídicas qualificadas como 
Organizações Sociais no âmbito do Município de Camaçari, para fins de participação em 
processo seletivo para celebração de Contrato(s) de Gestão plena da Unidade de Pronto 
Atendimento da Gleba A / Gravatá, no âmbito da Secretaria da Saúde, com base na Lei 
Municipal nº 749/2006, com a alteração trazida pela Lei Municipal n°1336/2014. 
 
4.2 Estarão impedidos de participar de qualquer fase do processo os interessados que se 
enquadrem em uma ou mais das situações a seguir: 
(...) 
m) As pessoas jurídicas não qualificadas como Organizações Sociais no âmbito do Município 
de Camaçari, nos termos descrito nas Leis Municipais 749/2006 e alterada pela Lei Municipal 
1336/2014, antes da data do Chamamento Público. 
 
Diante do exposto, questiona-se: 
 
Qual é o processo para que nossa organização possa se qualificar como Organização Social 
e participar do referido certame? 
 
O questionamento foi submetido à Secretaria requisitante que respondeu conforme segue: 
 
 
 
 
 
 
 



 

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

 
RESPOSTA: 
 

 
 A Prefeitura de Camaçari realizou no ano de 2017 o credenciamento número 01/2017, cujo 
objeto foi: "Qualificação de Organizações Sociais, que tem como finalidade a qualificação de 
pessoas jurídicas de direito privado como Organizações Sociais no âmbito do Município de 
Camaçari, para fins de participação em processo seletivo para celebração de Contrato(s) de 
Gestão com a Administração Municipal na área da Saúde, com base na Lei Municipal nº 
749/2006, com a alteração trazida pela Lei Municipal n°1336/2014". 
Tal certame foi amplamente divulgado em veículos oficiais de informação para que as 
instituições com interesse nesta qualificação pudessem participar e estarem devidamente 
qualificadas para participar de processos licitatórios de acordo com a conveniência e 
interesse público. 
Ressaltamos que no ano de 2014 também foi realizado credenciamento para qualificação de 
OS. 
 
 

 

Camaçari, 03/10/2019 

 

 

Atenciosamente, 

 

Ana Carla Costa Paim 

Presidente em Exercício da Compel 


