
 
ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

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

PROCESSO Nº 00074.11.07.682.2018  
 
Ao cinco dias do mês de março de dois mil e dezoito, às nove horas e quarenta 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 002/2017 (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 6846/2018. No dia 26/01/2018 a CLINICA FONO VIDA LTDA, deu entrada 
nos documentos requerendo credenciamento para os serviços constantes no requerimento. Verificada a documentação solicitada no edital, 
constataram-se as seguintes pendências:  
 

1. Certificado de Registro do Conselho Regional de Fonoaudiologia em cópia simples; 
2. A especialidade de Luís Antônio de Lima Andrade no corpo clinica é de Radiologista, no entanto o Certificado que comprova a 

especialidade foi emitido pelo Conselho Regional de Medicina, divergindo do exigido no Edital subitem 7.2.3.6, alínea “b” PARA 
OFERTA DE PROCEDIMENTOS DE RADIOLOGIA - Certificado ou declaração de Membro Titular do Colégio Brasileiro de Radiologia, 
na especialidade de Radiodiagnóstico, conferido pelo Colégio Brasileiro de Radiologia, do responsável técnico e demais profissionais 
responsáveis pelos laudos, o certificado apresentado não é do Colégio Brasileiro de Radiologia; 

3. Contrato de prestação de serviço entre a Clinica e Luís Antônio sem reconhecimento de firma, como exigido subitem7.2.3.3 alínea “c”; 
4. Declaração de aceitação de diretor técnico entre a Clinica e Luís Antônio, em cópia simples; 
5. Na relação do corpo clinico o nome de Carlos José está incompleto, falta comprovação de especialista em cardiologia, a carteira do 

Conselho de Alan Alves está ilegível, ausência da carteira do conselho de Ubiramar Castro; 
6. CNES em cópia simples; 
7. Na relação do CNES ausência Luís Antônio, divergência de carga horaria entre o CNES e o corpo clinico dos profissionais: Alan Alves e 

Maria Angélica; 
8. Alvara sanitário em cópia simples 
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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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