
 

 

ATA DE FRUSTAÇÃO, MODALIDADE CREDENCIAMENTO – CHAMADO DE CONTRATAÇÃO 

064/2022 (DERMATOLOGIA) - EDITAL Nº 070/2021 

 

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

de manifestação de interesse em 25/11/2022; 

 

Considerando que até 25/08/2022, não foram identificadas empresas interessadas, sendo 

necessário prorrogar o presente chamado por igual período, tendo como novo termo final o dia 

09/12/2022. 

 

Diante todas as prorrogações realizadas, o presente processo de seleção de fornecedores não 

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

 

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

Lorraine Ribeiro, em uma única via. 

 

 

São Paulo, 27 de dezembro de 2022. 

 

 
Mayara Lorraine Ribeiro 
Analista Administrativo 

CEJAM 
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