
 
ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

RELATORIO DE JULGAMENTO FINAL 

CREDENCIAMENTO Nº 003/2016 
PROCESSO Nº 00895.11.07.682.2016 

 
Trata-se de julgamento final do processo em epígrafe que tem por objeto o 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. 
 
A publicidade do presente credenciamento (Processo principal 00737.11.07.682.2016) ocorreu mediante publicação do edital em 
referência, no Diário Oficial do Estado n.º 22.062 de 24/11/2016, no Jornal A Tarde (edição de 24/11/2016) e por meio eletrônico, 
no endereço www.compras.camacari.ba.gov.br. O presente processo foi aberto em 24/11/2016. 
 

No dia 24/11/2016 a COPECOD, nomeada através do Decreto n.º 6443/2016, recebeu a documentação da ASSOCIAÇÃO 
INFRADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. Em 29/11/2016 a COPECOD realizou sessão para análise dos documentos e após 
saneamento de diligência atendeu as exigências concernentes à documentação de habilitação. Em 29/11/2016 a COPECOD 
encaminhou o processo à Comissão Técnica da SEDUC, para verificar as condições físicas, os recursos humanos e 
pedagógicos e emissão de parecer acerca da aptidão da Instituição. No dia 28/12/2016 a COPECOD recebeu parecer da 

Comissão Técnica da SEDUC declarando a ASSOCIAÇÃO INFRADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL APTA para a prestação de 
serviços de Creche e Educação Infantil. 
 

No dia 30/12/2016 o Prefeito Ademar Delgado das Chagas homologou o referido Processo, sendo o mesmo publicado no Diário 
oficial do Município nº 704 de 24 á 30 de dezembro de 2016.  
 
No dia 01/02/2017 a COPECOD, nomeada através do Decreto n.º 6629/2017, através de Ata de Reunião ás 10h00min, o 
Presidente e a unanimidade da Comissão, reviu os atos praticados no referido credenciamento, tornando sem efeito o ato de 
homologação, visto que o processo encontrava-se sem Parecer final da Procuradoria Jurídica, sendo publicado no Diário Oficial 
do Município nº 710 de24 de janeiro a 04 de fevereiro de 2017. Retomando os procedimentos licitatórios ao ponto de Ata de 

Analise de Documentos de Habilitação sendo chancelado pela PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO e pelo Prefeito 
do município ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA. 

 
No mesmo dia ás 08h30min foi julgado a habilitação da ASSOCIAÇÃO INFRADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL APTA para a 

prestação de serviços de Creche e Educação Infantil. 
 
Diante do exposto, a COSEL/EDUCAÇÃO à luz dos elementos que integram o presente processo, de acordo com os critérios 
fixados no Edital que instruiu este Credenciamento, nos termos da legislação em vigor, HABILITOU a ASSOCIAÇÃO 

INFRADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL para ser credenciada a prestar os serviços de Creche e Educação Infantil. 
 

FAIXA ETÁRIA / TIPO DE ATENDIMENTO 
Nº TOTAL DE 

VAGAS 
CRIANÇA/ANO     

**BASE FNDE/15 
VALOR TOTAL POR 

FAIXA ETÁRIA 

ATÉ 03 ANOS - CRECHE- INTEGRAL 45 R$ 3.013,78 135.620,10 

04 E 05 ANOS - PRÉ- ESCOLA INTEGRAL 50 R$ 3.561,74 178.087,00 

TOTAL 313.707,10 

 
Esta Ata será disponibilizada no Portal de Compras de Camaçari (www.compras.camacari.ba.gov.br), nesta data, na mesma 
página onde se deu o aviso - campo <ANEXOS>. 
 
Sendo assim, encaminhamos o presente processo ao Exmo. Sr. Prefeito, para homologar o presente credenciamento, se assim 
entender.  
 
Camaçari, 15 de fevereiro de 2017. 
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