
 
ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

                                                                                                                                                                                                                                                          
 

ATA DE ANÁLISE DE DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
CREDENCIAMENTO Nº 001/2017 

PROCESSO Nº 00744.11.07.682.2017  
 
A Aos vinte e um dia do mês de fevereiro de dois mil e dezoito, às quatorze horas, na sala da COMPEL 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 o Credenciamento n.º 001/2017 (Processo principal 00466.11.07.682.2017), cujo 
objeto é prestadores de serviço - pessoas físicas com experiência técnica na área cultural a fim de ofertar serviços de capacitação em 
atividades culturais como instrutores ministrando oficinas de dança, artes visuais, patrimônio cultural, artesanato, técnicas do espetáculo, 
audiovisuais, música e literatura  nas diversas localidades e bairros do Município (sede e orla), a fim de fomentar e descentralizar o acesso à 
cultura e à produção de bens culturais, sob a condução da Presidente em Exercício da COMPEL, Ana Carla Costa Paim e membros da 
comissão, designados pelo Decreto nº 6828/2018. No dia 29/11/2017, JOSIANE MENDES DE SOUZA, deu entrada nos documentos 
requerendo credenciamento. Verificada documentação solicitada no edital, mas precisamente no Item 6 documentos para habilitação, foi 
possível  constatar que a requerente apresentou em seu credenciamento falhas documentais para as funções pretendidas, modalidade e sub 
modalidade  de acordo com os documentos para habilitação sendo estes a seguir: Comprovante de residência em nome de terceiros, falta de 
informações no segundo currículo anexado sobre experiência e tempo de atuação na área da função pretendida, falta de certificados para 
comprovação de tais experiências, demais documentos e fotos sem fontes de informação e identificação, estando assim em inconformidade 
com as exigências  do edital. Perante os fatos, o Presidente em Exercício da Comissão e a unanimidade dos membros da COMPEL resolveu 
conceder o prazo de 02 (dois) dias úteis para o requerente sanar as falhas apontadas, conforme art. 27 da Lei Municipal n.º 803/2007. 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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