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ATA DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO 
CREDENCIAMENTO Nº 0003/2016 - COPECOD 

PROCESSO Nº 00890.11.07.682.2016  
 

Aos dezesseis dias do mês de janeiro de dois mil e dezessete, às quatorze horas, na sala da COPECOD na 
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 0003/2016 - COPECOD (Processo mãe 00737.11.07.682.2016), cujo objeto deste 
contrato é a prestação de serviço de Creche e Educação Infantil, primeira etapa da Educação Básica, para o 
atendimento às crianças de zero a cinco anos e onze meses, a partir do ano de 2016, de forma complementar à 
Rede Municipal de Ensino do Município, atendidas as condições mínimas de participação estabelecidas neste 
instrumento, no Edital de Credenciamento n.º 003/2016 – COPECOD e seus anexos, sob a condução do Presidente 
da COPECOD, Marcelo Soares Cerqueira e membros da comissão, designados pelo Decreto nº 6629/2017. No dia 
27/12/2016, a Comissão Técnica de Credenciamento da SEDUC (Portaria n.º 006/2016 e n.º 023/2016 - SEDUC) 
encaminhou Parecer Técnico declarando a ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE DESENVOLVIMENTO DE 
PARAFUSO, INAPTA para a prestação de serviço de Creche e Educação Infantil, relatando que para firmação de 
contrato com administração municipal, recomenda-se que seja feita adequação no espaço físico com abertura de 
janelas ou similar, revisão dos tamanhos das salas, iluminação ventilação, instalação do plano de segurança e 
revisão do numero de atendimento estimados para 2017, conforme capacidade e número de salas. Diante do 
exposto, a COPECOD INABILITOU a requerente ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE DESENVOLVIMENTO DE 
PARAFUSO e abriu prazo recursal. 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>. O Presidente da 
Comissão suspendeu os trabalhos e lavrou esta Ata, que vai assinada pelos presentes: 
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