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ATA DE REUNIÃO - RESULTADO 
CREDENCIAMENTO N.º 001/2017– COMPEL 

PROCESSO N.º 00340.11.07.682.2017 
 
Aos dezoito dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezessete, às quatorze horas, na sala da COMPEL da Prefeitura Municipal de Camaçari, situado 
na Rua Francisco Drummond, s/nº, Centro, Camaçari, Bahia, foi realizada sob a condução da Presidente Ana Paula Souza Silva e Equipe de Apoio que 
abaixo assinam, designados pelo Decreto 6.769/2017, a sessão para a realização para divulgação do relatório de análise, emitido pela Comissão Designada 
pela Portaria de nº 056/2017 constituída para a análise quanto ao cumprimento dos requisitos para a Qualificação de Organizações Sociais, inerentes ao 
CREDENCIAMENTO Nº 001/2017 – COMPEL, cujo objeto é a 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, com base na Lei Municipal nº 749/2006, com alteração trazida pela Lei Municipal nº 1336/2014. 
 
A Presidente da Comissão abriu a sessão informado que inicialmente com base na Lei Municipal de nº 803/2007, concedeu o prazo de 02 (dois) dias úteis 
para que as empresas saneassem as pendências apontadas no relatório apresentado pela Comissão Técnica, porém em 06/11/2017 a empresa IBDS – 
Instituto Baiano para o Desenvolvimento de Saúde, apresentou recurso  alegando que o prazo concedido pela comissão era exíguo para sanar eventuais 
vícios, pleiteado que a Comissão concedesse o prazo previsto no art. 48 § 3º da Lei 8.666/93 em 08/11/2017 a Comissão publicou no Portal de Compras do 
Município a prorrogação do referido prazo bem como no Diário Oficial do Estado de nº 22.295 de 09/11/2017.  
 
Decorrido o prazo de prorrogação apresentaram nova documentação as empresas Instituto Acqua – Ação, Cidadania, Qualidade, Urbana e Ambiental, IBDS 
– Instituto Baiano para o Desenvolvimento de Saúde e ISIBA – Instituto de Saúde Integrado da Bahia. Ato contínuo a Presidente da Comissão informou que a 
documentação das referidas empresas foram encaminhadas para a Secretaria de Saúde, para análise e que após análise emitiu o seguinte parecer: 
 

Instituição Parecer da Comissão 

Instituto Acqua – Ação, Cidadania, Qualidade, 
Urbana e Ambiental. 

Após análise das informações e documentos apresentados, a Comissão 
Técnica considera que a entidade atendeu aos critérios estabelecidos, 
tornando viável sua habilitação. Dessa forma, fica a entidade habilitada. 

IBDS – Instituto Baiano para o Desenvolvimento de 
Saúde. 

Após análise das informações e documentos apresentados, a Comissão 
Técnica considera que a entidade atendeu aos critérios estabelecidos, 
tornando viável sua habilitação. Dessa forma, fica a entidade habilitada. 

IDESP – Instituto de Desenvolvimento da Educação 
e da Saúde Pública. 

A entidade não apresentou informações e documentos para análise. Desse 
modo, a Comissão Técnica considera que a entidade não atendeu aos 
critérios estabelecidos, tornando inviável sua habilitação. Dessa forma, fica a 
entidade não habilitada por não atender ao disposto no Edital, item 3.3.1, 
letras “c”, “d”, “h” e “i”, não atendeu ao disposto no Edital, item 5.3, não 
atendeu as disposições do artigo 3º e 4º, da Lei nº 749/2006 alterada pela lei 
nº 1336/2014;  
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Instituição Parecer da Comissão 

Associação de Proteção e Maternidade e Infância de 
Ubaíra – S3 Estratégias e Soluções em Saúde. 

A entidade não apresentou informações e documentos para análise. Desse 
modo, a Comissão Técnica considera que a entidade não atendeu aos 
critérios estabelecidos, tornando inviável sua habilitação. Dessa forma, fica a 
entidade não habilitada por não atender ao disposto no edital, item 3.3.1, 
letras “c”, “d”, “h” e “i”; não atendeu ao disposto no Edital, item 5.3, não 
atendeu as disposições do artigo 2º, inciso I, “g” da Lei nº 749/2006 alterada 
pela lei nº 1336/2014; não atendeu as disposições dos artigos 3º  e 4º da lei 
nº 749/2006 alterada pela Lei nº 1336/2014. 

ISIBA – Instituto de Saúde Integrado da Bahia. 
Após análise das informações e documentos apresentados, a Comissão 
Técnica considera que a entidade atendeu aos critérios estabelecidos, 
tornando viável sua habilitação. Dessa forma, fica a entidade habilitada. 

AMA – Associação de Mulheres Ativa. 

A entidade não apresentou informações e documentos para análise. Desse 
modo, a Comissão Técnica considera que a entidade não atendeu aos 
critérios estabelecidos, tornando inviável sua habilitação. Dessa forma, fica a 
entidade não habilitada por não atender ao disposto no edital, item 3.3.1, 
letras “c”, “d”, “h” , não atendeu ao disposto no Edital, item 5.3, não atendeu 
as disposições dos artigos 3º  e 4º da lei nº 749/2006 alterada pela Lei nº 
1336/2014. 

Instituto Caminhada. 

A entidade não apresentou informações e documentos para análise. Desse 
modo, a Comissão Técnica considera que a entidade não atendeu aos 
critérios estabelecidos, tornando inviável sua habilitação. Dessa forma, fica a 
entidade não habilitada por não atender ao disposto no edital, item 3.3.1, 
letras “c”, “d”, “h”, não atendeu ao disposto no Edital, item 5.3, não atendeu 
as disposições do artigo 2º inciso I, “g”, da Lei nº 749/2006, alterada pela lei 
nº 1336/2014; não atendeu as disposições dos artigos  3º  e 4º da lei nº 
749/2006 alterada pela Lei nº 1336/2014. 

INDSH – Instituto Nacional de Desenvolvimento 
Social e Humano. 

A entidade não apresentou informações e documentos para análise. Desse 
modo, a Comissão Técnica considera que a entidade não atendeu aos 
critérios estabelecidos, tornando inviável sua habilitação. Dessa forma, fica a 
entidade não habilitada por não atender ao disposto no edital, item 3.3.1, 
letras “d”, e “i”, não atendeu ao disposto no Edital, item 5.3, não atendeu as 
disposições do artigo 2º inciso I, “g”, da Lei nº 749/2006, alterada pela lei nº 
1336/2014; não atendeu as disposições dos artigos  3º  e 4º da lei nº 
749/2006 alterada pela Lei nº 1336/2014. 
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Diante do exposto, fica aberto o prazo recursal de 05 (cinco) dias contados a partir da presente data com base no artigo 109, da Lei Federal 8.666/93. 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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