
 
ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

ATA DE ANÁLISE DE DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
CREDENCIAMENTO Nº 008/2018 

PROCESSO Nº 00391.11.07.682.2019 
 
Aos dezesseis dias do mês de maio de dois mil e dezenove, às nove horas, 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 008/2018 (Processo principal 00550.11.07.682.2018), cujo objeto é o Credenciamento para contratação de serviço especializado para castração 
cirúrgica em fêmeas e machos das espécies canina e felina de 6 meses a 5 anos de idade no município de Camaçari para atendimento ao controle da população canina e 
felina pelo Centro de Controle de Zoonoses, sob a condução da Presidente em Exercício da COMPEL, Ana Carla Costa Paime membros da comissão, designados pelo 
Decreto nº 7030/2019. No dia 20/03/2019 a Clínica MARCOS GUERRA DE FARIAS FILHO deu entrada nos documentos requerendo credenciamento. Verificada 
documentação solicitada no edital foram constatadas as seguintes pendencias: 
 

1. Ausência do original do contrato social para conferencia de autenticidade; 
2. Ausência do original da carteira do conselho para conferencia de autenticidade; 
3. Não foi apresentada a homologação de Anotação de responsabilidade técnica (ART) junto ao Conselho Regional de Medicina Veterinária – CRMV da jurisdição do 

médico veterinário; 
4. Ausência do Registro no Conselho Regional de Medicina Veterinária; 
5. Ausência do original do alvará sanitário para conferencia de autenticidade; 
6. Ausência da Declaração assinada pelo titular ou representante legal da licitante, devidamente identificado, em cumprimento ao disposto no Inc. XXXIII do art. 7º da 

Constituição Federal; 
7. Ausência do requerimento de credenciamento, anexo II do Edital. 

 
Perante os fatos, o Presidente em Exercício da Comissão e a unanimidade dos membros da COMPEL resolveu conceder o prazo de 02 (dois) dias úteis para o requerente 
sanar as falhas apontadas, conforme art. 27 da Lei Municipal n.º 803/2007. 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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