
 

 

ATA DE DESERTO, MODALIDADE CREDENCIAMENTO  

CHAMADO DE CONTRATAÇÃO 061/2022 (ODONTOLOGIA) 

EDITAL Nº 070/2021 

 

Considerando que o chamado de contratação foi publicado em 04/11/2022, com prazo inicial de 

manifestação de interesse em 18/11/2022; 

 

Considerando que até 18/11/2022, não foram identificadas empresas interessadas, sendo 

necessário prorrogar o presente chamado, tendo como novo termo final o dia 21/12/2022. 

 

Considerando que ainda não acudiram empresas interessadas, o presente chamado foi prorrogado 

pela segunda vez, tendo como novo termo final o dia 09/01/2023. 

 

Considerando ainda que foi necessária uma terceira prorrogação, tendo como novo termo final o 

dia 10/02/2023. 

 

Mesmo diante todas as prorrogações realizadas, o presente processo de seleção de fornecedores 

não logrou empresas interessadas para atendimento ao objeto e por isso resta deserto. 

 

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

Guerreiro de Oliveira, em uma única via. 

 

 

São Paulo, 14 de fevereiro de 2023. 

 

 

João Pedro Guerreiro de Oliveira 
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Log

14 fev 2023, 17:04:18 Operador com email joao.oliveira@cejam.org.br na Conta 1397fc5c-a13f-44bf-a6e1-

975f0f21d497 criou este documento número a170b75a-8b78-43dd-ab5e-6b4f9c443cfd. Data

limite para assinatura do documento: 16 de março de 2023 (17:04). Finalização automática após

a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.

14 fev 2023, 17:04:19 Operador com email joao.oliveira@cejam.org.br na Conta 1397fc5c-a13f-44bf-a6e1-

975f0f21d497 adicionou à Lista de Assinatura:

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

mail; Nome Completo; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do

signatário: nome completo João Pedro Guerreiro de Oliveira.

14 fev 2023, 17:04:19 Operador com email joao.oliveira@cejam.org.br na Conta 1397fc5c-a13f-44bf-a6e1-

975f0f21d497 adicionou à Lista de Assinatura:

renata.peralta@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 Renata Galdino Peralta e CPF 343.409.578-01.

14 fev 2023, 17:04:59 João Pedro Guerreiro de Oliveira assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail

joao.oliveira@cejam.org.br. IP: 200.229.239.10. Componente de assinatura versão 1.447.0

disponibilizado em https://app.clicksign.com.

14 fev 2023, 17:06:30 Renata Galdino Peralta assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail

renata.peralta@cejam.org.br. CPF informado: 343.409.578-01. IP: 200.229.239.10. Componente

de assinatura versão 1.447.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

14 fev 2023, 17:06:30 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a

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

a170b75a-8b78-43dd-ab5e-6b4f9c443cfd.
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envie este arquivo em PDF.
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Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº a170b75a-8b78-43dd-ab5e-6b4f9c443cfd, com os efeitos
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