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ATA DE REUNIÃO 03 
CREDENCIAMENTO Nº 002/2016 

PROCESSO Nº 00890.11.07.682.2016  
 
Ao primeiro dia do mês de dezembro de dois mil e dezesseis, às dezesseis horas e dez minutos, na sala da 
COPECOD 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 analise dos documentos de habilitação da requerente ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE 
DESENVOLVIMENTO DE PARAFUSO, para o Credenciamento n.º 003/2016 – COPECOD (Processo principal 
00737.11.07.682.2016), cujo objeto é a Credenciamento de entidades e instituições educacionais privadas que 
sejam comunitárias, filantrópicas e/ou confessionais, sem fins lucrativos, interessadas em firmar com a 
Administração Municipal contrato para o atendimento às crianças de zero a cinco anos e onze meses, para Serviço 
de Creche e Educação Infantil, primeira etapa da Educação Básica, a partir do ano de 2016, de forma 
complementar à Rede Municipal de Ensino do Município, atendidas as condições mínimas de participação 
estabelecidas no Edital, sob a condução da Presidente da COPECOD, Carla Barbosa de Araújo  e membros da 
comissão, designados pelo Decreto 6443/2016. No dia 28/11/2016, na sessão de analise dos documentos de 
habilitação a COPECOD constatou pendências a serem sanadas, concedendo o prazo de 02 (dois) dias úteis 
contados a partir da divulgação daquela Ata no Portal de Compras de Camaçari, para saneamento. No dia 
29/11/2016 às 9 horas foi realizada sessão para correção do texto da pendencia do item 8 onde foi lavrada Ata de 
reunião 01. No dia 29/11/2016 às 14 horas foi realizada sessão para tornar sem efeito a pendencia do item 7, após 
resposta a esclarecimento pelo Conselho municipal de Educação. Ficou, portanto, passível de saneamento os 
seguinte itens da ata de analise de documentos de habilitação:  1) a tabela do requerimento de credenciamento 
(docs. fls. 01) apresentada diverge do Edital; 2) frente da cópia da identidade de Robelia Chagas Magalhães do 
Nascimento ilegível; 3) documento apresentado como comprovante de residência não é de Robelia Chagas 
Magalhães do Nascimento, nem há nos autos outro documento que comprove ser da Outorgante, além de estar em 
cópia simples; 4) frente da cópia da identidade de Maria José do Amor Divino Magalhães ilegível; 5) documento 
apresentado como comprovante de residência de Maria José do Amor Divino Magalhães do Nascimento, está em 
cópia simples; 6)  certidão de casamento de Maria José do Amor Divino Magalhães do Nascimento, está em cópia 
simples; 7) Título apresentado para comprovação da formação acadêmica da profissional indicada como 
responsável técnica no requerimento não atende a exigência do edital, em seu subitem 7.2.3, alínea “d”; 8) email 
comprovando solicitação de revalidação de alvará apresentado em cópia simples. No dia 30/11/2016 a requerente 
apresentou os seguintes documentos: 1) a tabela do requerimento de credenciamento (docs. fls. 01) corrigida; 2) 
cópia autenticada da identidade de Robelia Chagas Magalhães do Nascimento legível; 3) cópia autenticada da 
certidão de casamento com o detentor do comprovante de residência, acompanhado da cópia autenticada do 
comprovante de residência; 4) cópia autenticada da identidade de Maria José do Amor Divino Magalhães legível;  
5 e 6) cópia autenticada da certidão de casamento de Maria José do Amor Divino Magalhães do Nascimento com o 
detentor do comprovante de residência e do comprovante de residência; 7) responsável técnica substituída no 
requerimento e indicada na relação da equipe  técnica; 8) email comprovando solicitação de revalidação de alvará 
apresentado em cópia autenticada. Para cumprimento da pendencia relativa à formação acadêmica da responsável 
técnica, a requerente procedeu com a substituição por Virginia da Silva Shimada, cujo vinculo é através de contrato 
de prestação de serviço, e o referido instrumento está sem firmas reconhecidas. A Presidente da Comissão e a 
unanimidade dos seus membros entendeu que sendo uma nova pendencia, inexistente anteriormente, resolveu 
conceder o prazo de 02 (dois) dias úteis contados a partir da divulgação desta Ata no Portal de Compras de 
Camaçari, para que a requerente sane as pendências ora apontadas, com fulcro na Lei Municipal n.º 803/2006.  
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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