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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

                                                                                                                                                                                                                                                          
 

ATA DE REUNIÃO 01 
CREDENCIAMENTO Nº 003/2016 

PROCESSO Nº 00895.11.07.682.2016  
 
Aos vinte e nove dias do mês de novembro de dois mil e dezesseis, às quatorze horas e quarenta e cinco 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 reabertura da sessão para tornar sem efeito a diligência do item  1 da Ata de Análise dos Documentos de 
Habilitação da requerente ASSOCIAÇÃO INFRADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, 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. A Presidente da Comissão reabriu a sessão, 
comunicando que a solicitação de esclarecimentos ao Conselho Municipal de Educação de Camaçari – CME foi 
respondida e protocolada nesta data, às 13h45min. A COPECOD solicitou esclarecimentos porque identificou após 
a sessão de análise de documentos de habilitação de 02 (duas) requerentes, que nos processos licitatórios abertos 
não foram apresentados documento intitulado AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO expedida pelo conselho 
municipal da educação, tão pouco qualquer outro documento com conteúdo que retrate autorização de 
funcionamento, conforme exigido no Termo de Referência. Percebeu, também, que em cada processo aberto fora 
apresentada uma resolução de reconhecimento de estabelecimento integrante do Sistema Municipal de Ensino de 
Camaçari, citando em seu preâmbulo a Resolução CME n.º 02/02 que fixa normas para reconhecimento e 
autorização de estabelecimentos de educação infantil. A Resolução CME n.º 02/02 não foi citada no Termo de 
Referência como regência legal para essas contratações, nem está acostada aos autos que instrui o processo de 
credenciamento. O esclarecimentos foi a cerca da existência de documento próprio de Autorização de 
Funcionamento ou se a resolução CME expedida em favor da requerente, reconhecendo o estabelecimento como 
integrante do Sistema Municipal de Ensino de Camaçari supre essa exigência. Pelo CME foi respondido através do 
Ofício n.º 47/2016 que o ato de reconhecimento de uma unidade escolar comunitária é o ato definitivo de 
autorização de funcionamento. Suprindo, portanto a exigência editalícia. Diante do exposto, a COPECOD tornar 
sem efeito a diligência do item 1 da Ata de Análise dos Documentos de Habilitação. Diante do exposto, a 
requerente atendeu as exigências relativas a documentação para habilitação. A COPECOD, atendendo ao subitem 
9.1.1 do edital, encaminhará o processo para a Comissão de Avaliação da Secretaria da Educação de Camaçari, 
designada pelas Portarias n.º 006/2016 e  n.º 023/2016, no prazo de até 20 (vinte) dias, conforme estipulado no 
subitem 7.1 do Termo de Referencia. 
 

(...) 
“9.1.1 Como critério de Qualificação Técnica na habilitação, a Comissão de Avaliação da 

Secretaria da Educação - SEDUC, expedirá Parecer Técnico considerando a 
proponente APTA ou NÃO APTA para o credenciamento, levando-se em 
consideração: a visita ‘in loco’, as normas fixadas para a educação infantil no Sistema 
Municipal de Ensino de Camaçari, os Parâmetros Básicos de Infra-Estrutura para as 
Instituições de Educação Infantil do Ministério da Educação e os Parâmetros 
Nacionais de Qualidade para a Educação Infantil do Ministério da Educação.” (...) 

 
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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