
 
 

 

ATA DE JULGAMENTO DA SELEÇÃO DE FORNECEDORES, MODALIDADE CREDENCIAMENTO 

CHAMADO DE CONTRATAÇÃO 014/2022 - EDITAL Nº 070/2021 

 

Aos 06 (seis) dias do mês de outubro de 2022, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua 

Doutor Lund, 41, 6º andar, Liberdade, CEP: 01513-020, sede do CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS 

DR. JOÃO AMORIM (“CEJAM”), reuniu-se os membros da Comissão de Avaliação de Conformidade de 

Processos de Aquisição de Bens e Serviços (“Comissão”), através dos seus membros: Dr. Alexandre 

Botelho dos Santos (“Presidente”), Dr. Rodolfo Anísio Santana de Torres Bandeira (“Membro Técnico”), 

Sra. Dirley Glizt (“Gerente Técnica Regional”) e Sra. Monica Lopes Guilhoto (“Secretaria”), para fins de 

ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA referente ao Processo de Seleção de Fornecedores, 

modalidade de Credenciamento, de acordo com as exigências do CHAMADO DE CONTRATAÇÃO Nº 

014/2022, para contratação prestação de serviços médicos – plantões médicos (diaristas e 

plantonistas) – para o programa de retaguarda hospitalar – prorehosp, nas especialidades de: Clínica 

Médica, Clínica Cirúrgica, Ortopedia, Psiquiatria, Neurologia Clínica, Neurocirurgia, Mastologia, 

Cirurgia Vascular, Pediatria, UTI Pediátrica, UTI Adulto, Urologia, Oncologia, Cardiologista, Projeto 

transexual e Infectologista, atendida pelo Contrato de Gestão nº 003/2007, firmado entre o CEJAM e 

o Município de São Paulo. Iniciada a Sessão, o Presidente deu andamento aos trabalhos registrando 

que 09 (nove) empresas credenciadas, qualificadas abaixo, enviaram a “Documentação Técnica” 

conforme disposto subitem 4.1. do Chamado de Contratação nº 014/2022, sendo tais proponentes: 

 

I. AVISYS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 39.422.960/0001-85; 

 

II. C.A.P SERVIÇOS MÉDICOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 14.016.550/0001-30; 

 

III. CLÍNICA MÉDICA ROCHDALE LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 04.183.157/0001-50; 

 

IV. EXCELÊNCIA CLÍNICA MÉDICA LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 22.949.910/0001-58; 

 

V. MEDTRUST SERVIÇOS MÉDICOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 39.379.492/0001-03; 

 

VI. OGS SAÚDE PRONTO SOCORRO E CLÍNICA MÉDICA LTDA, inscrito no CNPJ sob o n° 

22.617.016/0001-80. 
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VII. QUAMP SERVICOS HOSPITALARES LTDA (PRIME ESPECIALIDADES MÉDICAS), inscrito no CNPJ sob 

o nº 24.091.851/0001-55. 

 

VIII. P & V SERVIÇOS MÉDICOS LTDA, inscrito no CNPJ sob o nº 23.989.198/0001-83 

 

IX. TAHA & VASQUES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA, inscrito no CNPJ sob o nº 24.715.257/0001-98 

 

Ato contínuo, a Comissão passou a analisar a “Documentação Técnica” apresentada pelas Empresas 

Interessadas, apurando o cumprimento das exigências dispostas na cláusula 4, subitem 4.1., do 

presente Chamado de Contratação. Após análise, foi constatado conforme segue: 

 

I. AVISYS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - Dos documentos obrigatórios: 

Em 8 de agosto de 2022 às 12 horas e 54 minutos, foi recebido através do e-mail 

selecaofornecedores@cejam.org.br, a manifestação de interesse em participar do chamado de 

contratação. Passou-se as análises dos documentos e identificamos que a proponente apresentou os 

documentos elencados no item 4.1, sendo: 

DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS STATUS DE APRESENTAÇÃO 

Atestado de capacidade técnica que comprove execução de 

atividade compatível com o objeto do 

credenciamento/convite nas especialidades contempladas 

Apresentou 

Declaração de registrado e habilitado no CREMESP bem 

como ter recolhido suas taxas e anuidades 
Apresentou 

Certidão ético-profissional atestando a regularidade da 

inscrição de todo o corpo clínico 
Apresentou 

Título de especialidade na área de atuação e ou residência 

médica 
Apresentou 

Declaração de experiência comprovada dos profissionais 

médicos 
Apresentou 

Declaração ações de sustentabilidade socioambiental Apresentou 
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Declaração de participação em atividades de ensino e 

monitoria 
Apresentou 

Verificou-se que a empresa apresentou todos os documentos obrigatórios elencados no chamado de 

contratação. 

Contudo, a empresa manifestou interesse somente na especialidade de UTI Adulto e não é permitida 

a escolha de apenas uma especialidade, tendo em vista que o atendimento será realizado por unidade 

e não por especialidade. 

Considerando as questões supramencionadas, resta a empresa AVISYS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 

DESCLASSIFICADA do presente processo de seleção, considerando que o presente processo não 

permite a escolha de uma única especialidade para a prestação dos serviços. 

 

II. C.A.P SERVIÇOS MÉDICOS LTDA – Documentos obrigatórios: 

Em 8 de agosto de 2022 às 14 horas e 38 minutos, foi recebido através do e-mail 

selecaofornecedores@cejam.org.br, a manifestação de interesse em participar do chamado de 

contratação. Passou-se as análises dos documentos e identificamos que a proponente apresentou os 

documentos elencados no item 4.1, sendo: 

DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS STATUS DE APRESENTAÇÃO 

Atestado de capacidade técnica que comprove execução 

de atividade compatível com o objeto do 

credenciamento/convite nas especialidades 

contempladas 

Apresentou 

Declaração de registrado e habilitado no CREMESP bem 

como ter recolhido suas taxas e anuidades 
Apresentou 

Certidão ético-profissional atestando a regularidade da 

inscrição de todo o corpo clínico 
Apresentou 

Título de especialidade na área de atuação e ou 

residência médica 
Apresentou 

Declaração de experiência comprovada dos profissionais 

médicos 
Apresentou 

Declaração ações de sustentabilidade socioambiental Apresentou 
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Declaração de participação em atividades de ensino e 

monitoria 
Apresentou 

 

Verificou-se que a empresa apresentou todos os documentos obrigatórios elencados no chamado de 

contratação. Considerando então que, resta a empresa C.A.P SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 

CLASSIFICADA do presente processo de seleção, considerando sua habilitação. 

 

 

III. CLÍNICA MÉDICA ROCHDALE LTDA – Documentos obrigatórios: 

Em 5 de agosto de 2022 às 16 horas e 33 minutos, foi recebido através do e-mail 

selecaofornecedores@cejam.org.br, a manifestação de interesse em participar do chamado de 

contratação. Passou-se as análises dos documentos e identificamos que a proponente apresentou os 

documentos elencados no item 4.1, sendo: 

DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS STATUS DE APRESENTAÇÃO 

Atestado de capacidade técnica que comprove execução 

de atividade compatível com o objeto do 

credenciamento/convite nas especialidades contempladas 

Apresentou 

Declaração de registrado e habilitado no CREMESP bem 

como ter recolhido suas taxas e anuidades 
Apresentou 

Certidão ético-profissional atestando a regularidade da 

inscrição de todo o corpo clínico 
Apresentou 

Título de especialidade na área de atuação e ou residência 

médica 
Apresentou 

Declaração de experiência comprovada dos profissionais 

médicos 
Apresentou 

Declaração ações de sustentabilidade socioambiental Apresentou 

Declaração de participação em atividades de ensino e 

monitoria 
Apresentou 

Verificou-se que a empresa apresentou todos os documentos obrigatórios elencados no chamado de 

contratação. Considerando então que, resta a empresa CLÍNICA MÉDICA ROCHDALE LTDA 

CLASSIFICADA do presente processo de seleção, considerando sua habilitação. 
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IV. EXCELÊNCIA CLÍNICA MÉDICA LTDA - Dos documentos obrigatórios: 

Em 8 de agosto de 2022 às 17 horas e 38 minutos, foi recebido através do e-mail 

selecaofornecedores@cejam.org.br, a manifestação de interesse em participar do chamado de 

contratação. Passou-se as análises dos documentos e identificamos que a proponente apresentou os 

documentos elencados no item 4.1, sendo: 

DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS STATUS DE APRESENTAÇÃO 

Atestado de capacidade técnica que comprove execução 

de atividade compatível com o objeto do 

credenciamento/convite nas especialidades contempladas 

Apresentou 

Declaração de registrado e habilitado no CREMESP bem 

como ter recolhido suas taxas e anuidades 
Apresentou 

Certidão ético-profissional atestando a regularidade da 

inscrição de todo o corpo clínico 
Apresentou 

Título de especialidade na área de atuação e ou residência 

médica 
Apresentou 

Declaração de experiência comprovada dos profissionais 

médicos 
Apresentou 

Declaração ações de sustentabilidade socioambiental Apresentou 

Declaração de participação em atividades de ensino e 

monitoria 
Apresentou 

Verificou-se que a empresa apresentou todos os documentos obrigatórios elencados no chamado de 

contratação. Considerando então que, resta a empresa EXCELÊNCIA CLÍNICA MÉDICA LTDA 

CLASSIFICADA do presente processo de seleção, considerando sua habilitação. 

 

 

V. MEDTRUST SERVIÇOS MÉDICOS LTDA – Documentos obrigatórios: 

Em 8 de agosto de 2022 às 15 horas e 38 minutos, foi recebido através do e-mail 

selecaofornecedores@cejam.org.br, a manifestação de interesse em participar do chamado de 
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contratação. Passou-se as análises dos documentos e identificamos que a proponente apresentou 

os documentos elencados no item 4.1, sendo: 

DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS STATUS DE APRESENTAÇÃO 

Atestado de capacidade técnica que comprove execução 

de atividade compatível com o objeto do 

credenciamento/convite nas especialidades 

contempladas 

Apresentou 

Declaração de registrado e habilitado no CREMESP bem 

como ter recolhido suas taxas e anuidades 
Apresentou 

Certidão ético-profissional atestando a regularidade da 

inscrição de todo o corpo clínico 
Apresentou 

Título de especialidade na área de atuação e ou 

residência médica 
Apresentou 

Declaração de experiência comprovada dos profissionais 

médicos 
Não Apresentou 

Declaração ações de sustentabilidade socioambiental Apresentou 

Declaração de participação em atividades de ensino e 

monitoria 
Não Apresentou 

Verificou-se que a empresa não apresentou todos os documentos obrigatórios elencados no 

chamado de contratação, restando pendente o envio de 2 (dois) documentos obrigatórios. 

Considerando as questões supramencionadas, resta a empresa MEDTRUST SERVIÇOS MÉDICOS 

LTDA DESCLASSIFICADA do presente processo de seleção, considerando sua inabilitação. 

 

 

VI. OGS SAÚDE PRONTO SOCORRO E CLÍNICA MÉDICA LTDA – Documentos obrigatórios: 

Em 8 de agosto de 2022 às 17 horas e 19 minutos, foi recebido através do e-mail 

selecaofornecedores@cejam.org.br, a manifestação de interesse em participar do chamado de 

contratação. Passou-se as análises dos documentos e identificamos que a proponente apresentou 

os documentos elencados no item 4.1, sendo: 
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DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS STATUS DE APRESENTAÇÃO 

Atestado de capacidade técnica que comprove execução 

de atividade compatível com o objeto do 

credenciamento/convite nas especialidades 

contempladas 

Apresentou 

Declaração de registrado e habilitado no CREMESP bem 

como ter recolhido suas taxas e anuidades 
Apresentou 

Certidão ético-profissional atestando a regularidade da 

inscrição de todo o corpo clínico 
Apresentou 

Título de especialidade na área de atuação e ou 

residência médica 
Apresentou 

Declaração de experiência comprovada dos profissionais 

médicos 
Apresentou 

Declaração ações de sustentabilidade socioambiental Apresentou 

Declaração de participação em atividades de ensino e 

monitoria 
Apresentou 

 

Verificou-se que a empresa apresentou todos os documentos obrigatórios elencados no chamado 

de contratação. Considerando então que, resta a empresa OGS SAÚDE PRONTO SOCORRO E 

CLÍNICA MÉDICA LTDA CLASSIFICADA do presente processo de seleção, considerando sua 

habilitação. 

 

VII. QUAMP SERVICOS HOSPITALARES LTDA – Documentos obrigatórios: 

Em 8 de agosto de 2022 às 21 horas e 46 minutos, foi recebido através do e-mail 

selecaofornecedores@cejam.org.br, a manifestação de interesse em participar do chamado de 

contratação. Passou-se as análises dos documentos e identificamos que a proponente apresentou 

os documentos elencados no item 4.1, sendo: 

DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS STATUS DE APRESENTAÇÃO 

Atestado de capacidade técnica que comprove execução 

de atividade compatível com o objeto do 
Apresentou* 
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credenciamento/convite nas especialidades 

contempladas 

Declaração de registrado e habilitado no CREMESP bem 

como ter recolhido suas taxas e anuidades 
Apresentou 

Certidão ético-profissional atestando a regularidade da 

inscrição de todo o corpo clínico 
Apresentou 

Título de especialidade na área de atuação e ou 

residência médica 
Apresentou 

Declaração de experiência comprovada dos profissionais 

médicos 
Apresentou 

Declaração ações de sustentabilidade socioambiental Apresentou 

Declaração de participação em atividades de ensino e 

monitoria 
Apresentou 

*A empresa enviou atestados de capacidade técnica que não são claros quanto à especialidade de 

prestação dos serviços, tratando de forma genérica “serviços médicos”, bem como, compartilhou 

de atestado emitido em favor de outra empresa que não é a presente, assim, os documentos por 

mais que apresentados não são considerados válidos para o chamado de contratação 014/2022. 

Assim, verificou-se que a empresa não apresentou todos os documentos obrigatórios elencados no 

chamado de contratação, restando pendente o envio de 1 (um) documento obrigatório. 

Considerando as questões supramencionadas, resta a QUAMP SERVICOS HOSPITALARES LTDA 

DESCLASSIFICADA do presente processo de seleção, considerando sua inabilitação. 

 

 

VIII. P&V SERVIÇOS MÉDICOS LTDA – Documentos obrigatórios: 

Em 8 de agosto de 2022 às 15 horas e 38 minutos, foi recebido através do e-mail 

selecaofornecedores@cejam.org.br, a manifestação de interesse em participar do chamado de 

contratação. Passou-se as análises dos documentos e identificamos que a proponente apresentou 

os documentos elencados no item 4.1, sendo: 
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DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS STATUS DE APRESENTAÇÃO 

Atestado de capacidade técnica que comprove execução 

de atividade compatível com o objeto do 

credenciamento/convite nas especialidades contempladas 

Apresentou 

Declaração de registrado e habilitado no CREMESP bem 

como ter recolhido suas taxas e anuidades 
Apresentou 

Certidão ético-profissional atestando a regularidade da 

inscrição de todo o corpo clínico 
Apresentou 

Título de especialidade na área de atuação e ou residência 

médica 
Apresentou 

Declaração de experiência comprovada dos profissionais 

médicos 
Apresentou 

Declaração ações de sustentabilidade socioambiental Apresentou 

Declaração de participação em atividades de ensino e 

monitoria 
Apresentou 

Verificou-se que a empresa apresentou todos os documentos obrigatórios elencados no chamado 

de contratação. Considerando então que, resta a empresa P&V SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 

CLASSIFICADA do presente processo de seleção, considerando sua habilitação. 

Contudo, na avaliação da empresa P&V SERVIÇOS MÉDICOS LTDA, pela comissão composta, restou 

comprovado apontamentos de inadimplência na gestão administrativa da Credenciada P&V, no 

contrato celebrado entre esta e o CEJAM, no atendimento à assistência do Hospital Regional de 

Ferraz de Vasconcelos "Dr. Osiris Florindo Coelho, o qual versava sobre o objeto de serviços 

médicos especializados em terapia intensiva pediátrica.  

 

Desta feita, frente aos apontamentos registrados e devidamente notificados pelo CEJAM à 

Credenciada, esta entidade considerou a empresa inapta para assumir o objeto do presente edital. 

 

IX. TAHA & VASQUES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - Documentos obrigatórios: 

Em 4 de agosto de 2022 às 15 horas e 38 minutos, foi recebido através do e-mail 

selecaofornecedores@cejam.org.br, a manifestação de interesse em participar do chamado de 
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contratação. Passou-se as análises dos documentos e identificamos que a proponente apresentou 

os documentos elencados no item 4.1, sendo: 

DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS STATUS DE APRESENTAÇÃO 

Atestado de capacidade técnica que comprove 

execução de atividade compatível com o objeto do 

credenciamento/convite nas especialidades 

contempladas 

Apresentou 

Declaração de registrado e habilitado no CREMESP bem 

como ter recolhido suas taxas e anuidades 
Apresentou 

Certidão ético-profissional atestando a regularidade da 

inscrição de todo o corpo clínico 
Apresentou 

Título de especialidade na área de atuação e ou 

residência médica 
Apresentou 

Declaração de experiência comprovada dos 

profissionais médicos 
Apresentou 

Declaração ações de sustentabilidade socioambiental Apresentou 

Declaração de participação em atividades de ensino e 

monitoria 
Apresentou 

Verificou-se que a empresa apresentou todos os documentos obrigatórios elencados no chamado 

de contratação. 

Contudo, a empresa manifestou interesse somente na especialidade de Cirurgia Geral e não é 

permitida a escolha de apenas uma especialidade, tendo em vista que o atendimento será 

realizado por unidade e não por especialidade. 

Considerando as questões supramencionadas, resta a empresa TAHA & VASQUES SERVIÇOS 

MÉDICOS LTDA DESCLASSIFICADA do presente processo de seleção, considerando que o presente 

processo não permite a escolha de uma única especialidade para a prestação dos serviços. 

 

Ato contínuo, o membro técnico e a gerente técnica regional, Dr. Rodolfo Anísio Santana de Torres 

e Sra. Dirley Glizt, passaram a analisar a “Documentação Opcional” apresentada pelas interessadas 

classificadas, conforme disposto no item 7, subitem 7.2. do referido Chamado de Contratação, 

pontuando conforme a seguinte tabela: 
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Frente as análises acima expostas, restou-se constado pela Comissão que as “Empresas 

Interessadas III e IV” atenderam aos requisitos da “Documentação Técnica”, exigidos na cláusula 

4, subitem 4.1., bem como atingiram a maior pontuação nos critérios de avaliação da cláusula 7, 

subitem 7.2., ambas do Chamado de Chamado nº 014/2022, constatando-se, portanto, que a 

CLÍNICA MÉDICA ROCHDALE LTDA e a EXCELÊNCIA CLÍNICA MÉDICA LTDA estão APTAS e 

CLASSIFICADAS para atuar no objeto do chamado em referência. 

 

Por fim, a Comissão esclarece às Empresas Vencedoras que suas classificações não lhes competem 

o direito de serem únicas e/ou exclusivas prestadoras de serviços junto ao equipamento objeto 

do chamado, podendo a Instituição compor o escopo técnico de prestação de serviços com outras 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

EQUIPE TÉCNICA  

CLÍNICA 

ROCHDALE  
EXCELÊNCIA OGS C.A.P 

AÇÕES DE SUSTENTABILIDADE 6 6 6 0 

ATENDIMENTO EM OUTRO 

ESTABELECIMENTO DE SAÚDE 

COM DISTÂNCIA DO “HOSPITAL 

DIA DO CAMPO LIMPO, HOSPITAL 

DIA M’BOI MIRIM I e AMA 

ESPECIALIDADES CAPÃO 

REDONDO 

2 2 2 2 

ATUAÇÃO EM OUTROS 

HOSPITAIS/UNIDADES E PRONTO 

SOCORROS 

2 2 1,5 1,5 

FORMAÇÃO DA EQUIPE 2 2 2 2 

EXPERIÊNCIA DA EQUIPE 5,5 4,5 0 0 

SER PARCEIRO JÁ CONTRATADO 

DO CEJAM 
2 2 1 0 

PROTOCOLOS GERENCIÁVEIS 1 0 1 0 

TOTAL DA PONTUAÇÃO 20,5 19,5 13,5 5,5 
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Instituições parceiras, desde que atendidas as modalidades previstas em seu Regulamento Interno 

de Compras e Contratações de Serviços.  

 

Desta feita, declaro encerrada a sessão. Foi a presente Ata lavrada e assinada por mim, Secretária 

dos Trabalhos, Monica Lopes Guilhoto, em uma única via. 

 

São Paulo, 06 de outubro de 2022. 

 

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE CONFORMIDADE DE PROCESSOS DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 

 

 

DR. ALEXANDRE BOTELHO DOS SANTOS                                              

PRESIDENTE                                                                                     

 

MONICA LOPES GUILHOTO 

SECRETÁRIA 

 

DR. RODOLFO ANÍSIO SANTANA DE TORRES BANDEIRA 

SRA. DIRLEY GLIZT           

MEMBROS TÉCNICOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTO PUBLICADO EM 07/10/2022 
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mail; Nome Completo; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do

signatário: nome completo Dirley Glizt Sant'Ana.

06 out 2022, 10:10:45 Operador com email monica.guilhoto@cejam.org.br na Conta 1397fc5c-a13f-44bf-a6e1-

975f0f21d497 adicionou à Lista de Assinatura:

alexandre.botelho@cejam.org.br para assinar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token

via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para

validação do signatário: nome completo Alexandre Botelho dos Santos e CPF 151.096.978-09.
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06 out 2022, 10:10:45 Operador com email monica.guilhoto@cejam.org.br na Conta 1397fc5c-a13f-44bf-a6e1-

975f0f21d497 adicionou à Lista de Assinatura:

rodolfo.bandeira@cejam.org.br para assinar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token

via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para

validação do signatário: nome completo Rodolfo Anísio Santana de Torres Bandeira.

06 out 2022, 10:10:45 Operador com email monica.guilhoto@cejam.org.br na Conta 1397fc5c-a13f-44bf-a6e1-

975f0f21d497 adicionou à Lista de Assinatura:

monica.guilhoto@cejam.org.br para assinar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token

via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para

validação do signatário: nome completo Monica Lopes Guilhoto e CPF 377.436.418-48.

06 out 2022, 10:12:42 Monica Lopes Guilhoto assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail

monica.guilhoto@cejam.org.br. CPF informado: 377.436.418-48. IP: 200.229.239.10.

Componente de assinatura versão 1.376.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

06 out 2022, 10:27:41 Rodolfo Anísio Santana de Torres Bandeira assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail

rodolfo.bandeira@cejam.org.br. CPF informado: 844.251.994-72. IP: 200.229.239.10.

Componente de assinatura versão 1.376.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

06 out 2022, 10:52:22 Alexandre Botelho dos Santos assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail

alexandre.botelho@cejam.org.br. CPF informado: 151.096.978-09. IP: 200.229.239.10.

Componente de assinatura versão 1.376.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

06 out 2022, 15:53:53 Dirley Glizt Sant'Ana assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail dirley.glizt@cejam.org.br.

IP: 189.8.26.98. Componente de assinatura versão 1.376.0 disponibilizado em

https://app.clicksign.com.

06 out 2022, 15:53:53 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a

última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número

7080ff3d-b655-4183-b0cc-58221221908d.

Documento assinado com validade jurídica.

Para conferir a validade, acesse https://validador.clicksign.com e utilize a senha gerada pelos signatários ou

envie este arquivo em PDF.

As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº 7080ff3d-b655-4183-b0cc-58221221908d, com os efeitos

prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.
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