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Aos quinze dias do mês de março de dois mil e dezessete, às 09h50min, na sala da COSEL/EDUCAÇÃO 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, a sessão para dar prosseguimento 
a Credenciamento nº 003/2016, 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 2017, 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 COSEL/EDUCAÇÃO, Ana Carla Costa Paim  e membros 
da comissão, designados pelo Decreto 6661/2017.  
 
Em analise mais detalhada do Processo, foi verificado que para a senhora Virginia da Silva Shimada, consta carga 
horária total de 40 (quarenta) horas – itens 02 e 04 nas funções de responsável Técnico/Coordenador Pedagógico e 
Professor. Contudo, o contrato de prestação de serviço voluntário apresentado voluntário entre a ASSOCIAÇÃO 
COMUNITARIA DE DESENVOLVIMENTO DE PARAFUSO e a senhora Virginia é para apenas Coordenador 
Pedagógico com carga horária de 20 (vinte) horas, também não foi verificado prazo de vigência do respectivo 
contrato. 
 
Diante do exposto, a Presidente e a unanimidade dos membros da Comissão, decidiram por diligenciar a 
ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE DESENVOLVIMENTO DE PARAFUSO, para que a mesma apresente a 
comprovação de vínculo entre a senhora Virginia e a Associação, para função de Professora.  
 
 
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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