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ATA DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº. 01/2016

CHAMAMENTO PÚBLICO DE OPERADORAS DE PLANO PRIVADO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E
ODONTOLÓGICA, com o intuito de propiciar plano de saúde e plano odontológico aos servidores ati-
vos, aposentados e dependentes legais.

Aos quatro dias do mês de abril do ano de dois mil e dezesseis, reuniu-se a Comissão constituída
pela Portaria nº 31/2016 para recebimento da documentação para credenciamento das Empresas in-
teressadas em participar do Chamamento Público de Operadoras de Plano Privado de Assistência
Médica e Odontológica.  A Comissão cumpriu o cronograma determinado no Edital,  realizando os
atendimentos entre os dias quatro e oito de Abril como se segue:

04 de Abril de 2016 - Não houve comparecimento de interessados em participação do Chamamento
Público.

05 de Abril de 2016 – Compareceram a sala da Comissão os representantes das Empresas:
1. SOCIELA – Sociedade de Assistência Familiar dos Serviços Federais, Estaduais e Municipais do
Brasil. A empresa apresentou os documentos solicitados e que cabem a Sociedade, tendo em vista
que a mesma não se trata de uma Operadora de Plano Privado. A Sociela seguiu os procedimentos
recomendados no Edital, que as empresas que já possuem convênio com a PMC, deveriam também
participar do Chamamento Público visando evitar o cancelamento automático do convênio existente
quando houver a finalização deste processo e assinatura dos Termos de Acordo das Credenciadas.
2. Associação dos Professores Universitários da Bahia – APUB SAÚDE, a empresa apresentou toda
documentação solicitada, ressaltamos que a empresa já possui um convênio firmado com esta Prefei -
tura e a participação no chamamento público se deu para evitar o cancelamento automático do mes-
mo na finalização deste Processo. 

06 de Abril de 2016 – Não compareceram interessados em participar do Chamamento Público.

07 de Abril de 2016 – Compareceram a sala da Comissão os representantes das empresas que se
seguem:
1. IGM Operadora de Planos Odontológicos LTDA, na abertura e conferência dos documentos exis-
tentes no envelope entregue pela empresa, foi constatado pela Comissão a ausência dos que se se-
guem: a) Declaração de inexistente de fato impeditivo da participação do Chamamento Público ou de
contratação com entidade pública (Anexo II); b) Dados do Representante Legal com poderes específi -
cos para assinar o Termo de Acordo (Anexo III); c ) Cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art.
7º da Constituição Federal (Anexo IV); d) Atestado de Capacidade Técnica emitido por pessoa jurídi-
ca; e) Certidão de Falência, Concordata ou Recuperação Judicial;  e f) Balanço Patrimonial e de-
monstrações contábeis do último exercício social. A representante como todos os outros foi questio-
nada da existência de toda a documentação solicitada no Edital antes da abertura do envelope, e in -
formada também que a ausência de algum na juntada os impediria de entregá-lo(s) posteriormente, o
que ocasionaria na desabilitação da empresa. No dia oito de abril, dois outros representantes da em-
presa se apresentaram a comissão e deixaram alguns dos documentos não apresentados anterior-
mente. Os documentos aqui indicados nas letras “b” e “c” (anexos III e IV) foram apresentados sem
data e não entregaram o Balanço Patrimonial. Reunida a comissão para análise do caso, ficou deter-
minado seguir as orientações impostas no Edital, sendo assim, a ausência dos documentos exigidos
e/ou a entrega posterior de alguns deles, desabilitou a empresa no processo de credenciamento.
2. HAPVIDA Assistência Médica LTDA, a empresa entregou toda a documentação indicada no Edital
de Chamamento Público, apresentou também dezenove atestados de Capacidade Técnica emitidos
por empresas diversas. Ressaltamos também que já existe um convênio vigente entre a Empresa e a
PMC. 

08 de Abril de 2016 – Compareceram os representantes das empresas que se seguem na sala da
Comissão:
1.  IDENTAL Assistência Odontológica LTDA – ME, a empresa entregou toda a documentação solici-
tada e apresentou três Atestados de Capacidade Técnica. 
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2. Sistema Integrado de Saúde Oral LTDA – EPP – PLANIDENTE, a empresa apresentou toda a do-
cumentação de acordo com o solicitado e quatro Atestados de Capacidade Técnica.

CONCLUSÃO:

Após análise e verificação de todos os documentos entregues pelas empresas participantes, verifica-
ção de autenticidade de todas as Certidões, foi constatado pelos membros da Comissão que não
existem impedimentos quanto a documentação que desabilitem as empresas que se seguem:
1. SOCIELA – Sociedade de Assistência Familiar dos Serviços Federais, Estaduais e Municipais do
Brasil.
2. Associação dos Professores Universitários da Bahia – APUB SAÚDE;
3.  HAPVIDA Assistência Médica LTDA;
4.  IDENTAL Assistência Odontológica LTDA – ME; e
5.  Sistema Integrado de Saúde Oral LTDA – EPP – PLANIDENTE
Sendo assim, tais empresas estão credenciadas para o Chamamento Público 01/2016 de Operado-
ras de Plano Privado de Assistência Médica e Odontológica.

E por não estar de acordo com as exigências do Edital, a empresa IGM Operadora de Planos Odonto-
lógicos LTDA não está credenciada para o Chamamento Público.  

Camaçari, 19 de Abril de 2016.
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