
 
ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

ATA DE ANÁLISE DE DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
CREDENCIAMENTO Nº 002/2018 

PROCESSO Nº 00601.11.07.682.2017 
 

Ao treze dias do mês de abril de dois mil e dezoito, às quatorze horas e cinquenta 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 002/2018 (Processo principal 
00601.11.07.682.2017), cujo objeto é Contratação de Pessoas Jurídicas para atuarem como Operadora/Administradora e / ou, de Plano 
de Assistência Médica, na modalidade coletivo empresarial, devidamente registrada na Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, 
objetivando a prestação de assistência médica ambulatorial e hospitalar, com obstetrícia na modalidade de pré-pagamento, com padrão 
de enfermaria e apartamento, centro de terapia intensiva, ou similar, sem cobertura para internações domiciliares, para tratamento das 
doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial 
de Saúde, com limitação expressa das coberturas previstas no Rol de Procedimentos vigentes, divulgado pela ANS, aos servidores da 
Prefeitura Municipal de Camaçari, ativos, bem como, ocupantes de vínculos temporários, aposentados e seus dependentes legais, com 
cobertura dentro da área geográfica de abrangência no Estado da Bahia, com garantia de atendimento de urgência e emergência em e / 
ou, todo território nacional, 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 16/03/2018 a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, deu entrada nos documentos 
requerendo credenciamento. Verificada documentação solicitada no edital foi constatado que a requerente atendeu as exigências relativas 
à documentação de habilitação exigida no edital. 

 
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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