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RELATÓRIO DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO AO CREDENCIAMENTO Nº 002/2019 
 

 
Trata-se do CREDENCIAMENTO Nº 002/2019, oriundo do processo nº 2085/2019-SMED, que tem por objeto o 
credenciamento de Organizações da Sociedade Civil (OSC) regularmente constituídas, para eventual celebração 
de TERMO DE COLABORAÇÃO e TERMO DE FOMENTO, através de Dispensa de Chamamento Público, para 
parcerias relativas à oferta do Atendimento Educacional Especializado (AEE), aos alunos matriculados na rede 
municipal de ensino. 
 
A seguir, relata-se as ocorrências do Credenciamento em epígrafe: 
 
A convocação dos interessados ocorreu mediante publicação do aviso do Credenciamento no Diário Oficial do 
Município - DOM nº 7.359, de 01 a 02/05/2019 e Diário Oficial da União nº 84 de 03/05/2019, bem como nos 
endereços eletrônicos www.compras.salvador.ba.gov.br e http://educacao.salvador.ba.gov.br/, tendo inclusive 
sido disponibilizado para acesso nos endereços eletrônicos referenciados, o Edital do presente Credenciamento 
n° 002/2019, conforme documentos acostados aos autos. 
 
1. DA PRORROGAÇÃO 
 
No dia 30/10/2019, foi publicado no Diário Oficial do Município – DOM nº 7.491, fls. 19 e no dia 06/11/2019, 
publicado no Diário Oficial da União – DOU nº 215, fls. 204, bem como nos endereços eletrônicos 
http://educacao.salvador.ba.gov.br e www.compras.salvador.ba.gobv.br, o “AVISO DE PRORROGAÇÃO”, o 
qual se encontra acostado aos autos do processo inicial nº 2085/2019, informando aos interessados a 
prorrogação do presente Credenciamento até o dia 02/05/2020 para recebimento dos Envelopes contendo os 
documentos de habilitação dos demais proponentes interessados, conforme autorização da Subsecretária da 
SMED, acostada às fls. 162 do referido processo. 
 
 
2. DO RECEBIMENTO DO ENVELOPE E DA ANÁLISE DOS DOCUMENTOS 

 
A Comissão de Seleção recebeu em 16/10/2019 da entidade ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DE DEFICIENTES 
AUDITIVOS DO ESTADO DA BAHIA - APADA, Envelope contendo os documentos de habilitação para 
credenciamento, conforme protocolo de recebimento do Envelope e documentos acostados aos autos.  
 
A Comissão de Seleção procedeu à abertura do Envelope contendo os documentos de habilitação da Entidade 
acima referenciada, que se encontram acostados aos autos, passando à análise dos mesmos, verificando a 
ausência dos documentos a seguir: Certidão Negativa de Licitante Inidôneo e Certidão de Situação de 
Convênio-Convenente, as quais foram apresentadas posteriormente pela Entidade e se encontram acostadas 
aos autos. 
 
A Comissão de Seleção após análise dos documentos apresentados pela referida instituição verificou que a 
documentação encontra-se em conformidade com o Edital de Credenciamento nº 002/2019. 
 

3 DO PARECER  
 

Assim, entende esta Comissão de Seleção que em face das considerações citadas, é fundante o 
Credenciamento de Organizações da Sociedade Civil (OSC) com vistas a proporcionar a inclusão 
sócioeducacional dos alunos público alvo da Educação Especial promovendo a autonomia e as condições 
adequadas de acesso e permanência, bem como assegurando a cada estudante o seu direito à aprendizagem 
de forma significativa e expressiva. 
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4  DA DECISÃO  
 
Após constatação da conformidade da condição de participação e dos documentos de habilitação apresentados, os 
membros da Comissão de Seleção, decidem declarar CREDENCIADA a entidade ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS 
DE DEFICIENTES AUDITIVOS DO ESTADO DA BAHIA - APADA, por ter cumprido a todos os requisitos habilitatórios 
para o credenciamento. 
 
5. DA DIVULGAÇÃO DO JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO  
 
Registra-se que o resultado do julgamento de habilitação será encaminhado para divulgação no Diário Oficial 
do Município – DOM e Diário Oficial da União - DOU, bem como será disponibilizado no endereço eletrônico 
http://educacao.salvador.ba.gov.br/ e no site oficial da PMS www.compras.salvador.ba.gobv.br. 
 
Em tempo, esclarecemos que conforme prorrogação acima referenciada, a Comissão continuará recepcionando os 
envelopes dos interessados em participar do presente credenciamento até o dia 02/05/2020, no horário das 
09h00min às 17h00min, nos dias úteis. 
 
Do exposto, encaminha-se ao Gabinete do Secretário o Resultado do Julgamento de Habilitação ao 
Credenciamento em questão, para publicação no Diário Oficial do Município - DOM e Diário Oficial da União - 
DOU, e posteriormente sejam remetidas as publicações para esta Comissão de Seleção para as providências 
cabíveis quanto à celebração da parceria através do instrumento hábil, se for o caso. 
 
Em, 27 de novembro de 2019. 
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