ATA DE ABERTURA E JULGAMENTO DOS ENVELOPES DE HABILITAÇÃO
DO CHAMAMENTO PÚBLICO N° 005/2018
Aos um dia do mês de agosto do ano de dois mil e dezoito, na Diretoria
Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito, sito à Praça dos Três Poderes, s/n° centro, nesta cidade e comarca, Estado de São Paulo, às quatorze horas (14:00hs), estando
presentes os membros da Comissão Especial de Credenciamento, Janaina Ferreira Lembo
(Presidente), Gustavo Licerre Garcia e, Elis Angela Marcatto (Membros), designados pela Portaria
n° 4388 , de 26 de abril de 2018, para o ato público de recebimento e abertura dos envelopes
contendo a documentação de habilitação para credenciamento, referente ao Chamamento
Público n° 05/2018. Entregaram, tempestivamente, os envelopes contendo a documentação
de habilitação, os interessados ao credenciamento: IAGO HENRIQUE DE FREITAS
41923142826 CNPJ: 30.839157/0001-76 E LUCAS HENRIQUE VALVERDE 42555672800
CNPJ: 31.013.284/0001-84.
A seguir a senhora Presidente solicitou aos presentes que rubricassem os
envelopes e que conferissem suas inviolabilidades. Aberta a palavra, não houve manifestação dos
presentes. A seguir, a senhora Presidente, em prosseguimento aos trabalhos, passou à abertura dos
envelopes contendo a documentação de habilitação, colocando à disposição dos presentes os
documentos neles contidos para exame. A análise dos documentos objetivando ás condições constantes
dos itens 2.0 e 3.0 do Edital Chamamento Público 005/2018 para prestar os serviços descritos, resultou
na elaboração da planilha a seguir:
EMPRESA
IAGO HENRIQUE DE FREITAS 41923142826 CNPJ: 30.839157/0001 -76
LUCAS HENRIQUE VALVERDE 42555672800 CNPJ: 31.013.284/0001 -84

SERVIÇOS A SEREM
PRESTADOS
AUXILIAR DE ELETRECISTA
DIGITADOR

Em continuidade aos trabalhos, considerando as exigências
contidas no edital para fins de comprovação da habilitação jurídica, regularidade fiscal e
trabalhista, decidiu a Comissão Especial de Credenciamento por habilitar e classificar para o
credenciamento, os proponentes, quais sejam, IAGO HENRIQUE DE FREITAS 41923142826
CNPJ: 30.839157/0001-76 E LUCAS HENRIQUE VALVERDE 42555672800 CNPJ:
31.013.284/0001-84.
A Comissão determina que se intime as proponentes interessadas no
credenciamento sobre o resultado do julgamento. Após, não havendo recurso, remetam-se os autos
para o Senhor Prefeito Municipal, para a ratificação nos termos do “caput” do artigo 26 da Lei n°
8.666/93. Era o que tinha a constar, pelo que eu, Janaina Ferreira Lembo____ Presidente da
Comissão Especial de Credenciamento, lavrei a presente ata, que achada conforme vai devidamente
assinada por todos os membros da Comissão Especial de Credenciamento.
Janaína Ferreira Lembo
Presidente da Comissão
Portaria 4.388
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Gustavo Licerre Garcia
Membros

