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Aos dezessete dias do mês de junho  do ano de dois mil e vinte, às nove horas, na sala da COMPEL da 

Prefeitura Municipal de Camaçari, situado na Rua Francisco Drummond, s/n, Centro, Camaçari, Bahia, foi 

realizada sob a condução da Presidente da COMPEL e Equipe de Apoio que abaixo assinam designado pelo 

Decreto 7.313/2020, a sessão para dar prosseguimento aos procedimentos ao Chamamento Público nº 

0005/2020 que tem como objeto o Chamamento público de pessoa jurídica para oferta de leitos de Unidade de 

Terapia Intensiva (UTI), incluindo toda a estrutura física e funcional necessária todos os dias da semana, 24 

horas por dia, incluindo sábado, domingo e feriados, bem como recursos humanos e tecnológicos para o 

enfrentamento da Pandemia do Coronavírus e com base nas necessidades complementares da rede pública, 

diante do cenário atual de circulação do COVID - 19 (Novo Coronavírus) no Estado da Bahia, agravado pelo 

surgimento de casos graves no município de Camaçari. 

A Presidente informou aos presentes que dentro do prazo determinado no edital as empresas:  ASSOCIAÇÃO 

SAÚDE EM MOVIMENTO – ASM e CLÍNICA SANTA HELENA LTDA apresentaram interesse em participar do 

referido chamamento. No dia 16/06/2020 a COMPEL recebeu parecer técnico da Sesau aprovando a 

CLÍNICA SANTA HELENA LTDA por apresentar todas as exigências técnicas contidas no Edital e 

reprovando a ASSOCIAÇÃO SAÚDE EM MOVIMENTO – ASM por não apresentar todas as exigências 

técnicas contidas no Edital e por não apresentar proposta de preços para o objeto do chamamento público. 
 
 

Publicada a decisão, nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, a Presidente declarou encerrados os 

trabalhos. Esta Ata será disponibilizada no endereço www.compras.camacari.ba.gov.br. Dessa forma a 

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

Camaçari, 17/06/2020 
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