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ATA DE REUNIÃO 
CREDENCIAMENTO Nº 002/2017 

PROCESSO Nº 00773.11.07.682.2017  
 

Aos oito dias do mês de dezembro de dois mil e dezoito, às nove horas, na sala da Comissão Central Permanente de Licitação – 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 
reabertura da sessão para julgamento da habilitação da requerente CLÍNICA CIRÚRGICA DE CAMAÇARI LTDA - ME, concernente ao Credenciamento n.º 002/2017 
(Processo principal 00579.11.07.611.2017), cujo objeto é a 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. 

 
A sessão foi conduzida pela Presidente da COMPEL, Ana Paula Souza Silva e membros da comissão, designados pelo Decreto 6769/2017.  A Presidente da Comissão 
abriu a sessão informando que em 06/12/2017 a requerente CLÍNICA CIRÚRGICA DE CAMAÇARI LTDA – ME, deu entrada nos documentos requerendo credenciamento 
para os serviços constantes no requerimento (docs. fls. 01 e 02 do processo em epígrafe). Verificada documentação solicitada no edital foi constatado que a requerente 
atendeu as exigências relativas à documentação de habilitação exigida no edital. A Compel encaminhará a documentação para que a Comissão Técnica de 
Credenciamento da SESAU realize vistoria nas instalações da requerente e emissão de parecer a cerca da aptidão ou não para realização do Credenciamento. 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>. A Presidente da 
Comissão suspendeu os trabalhos e lavrou esta Ata, que vai assinada pelos presentes: 
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