
 

 

ATA DE JULGAMENTO DA SELEÇÃO DE FORNECEDORES, MODALIDADE 

CREDENCIAMENTO – CHAMADO DE CONTRATAÇÃO 009/2022 (EXAME DE 

ECOCARDIOGRAMA ADULTO, INFANTIL E FETAL COM LAUDOS) - EDITAL Nº 070/2021 

 

Considerando que não o chamado de contratação foi publicado em 07/03/2022, com prazo inicial 

de manifestação de interesse em 14/03/2022; 

 

Considerando que até 14/03/2022 não foram identificadas empresas interessadas, o processo foi 

prorrogado por igual período, com novo termo final em 21/03/2022; 

 

Considerando ainda que até 21/03/2022 também não foram identificadas empresas interessadas, 

o processo foi prorrogado, com novo termo final em 04/04/2022; 

 

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 de Oliveira, em uma única via. 

 

São Paulo, 07 de abril de 2022. 

 

 
Mayara Lorraine Ribeiro de Oliveira 

Analista Administrativo 
CEJAM 
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07 abr 2022, 09:30:06 Mayara Lorraine Ribeiro assinou. Pontos de autenticação: email mayara.ribeiro@cejam.org.br

(via token). CPF informado: 350.029.438-37. IP: 200.229.239.10. Componente de assinatura

versão 1.238.1 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

07 abr 2022, 09:30:07 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a

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

657fac4a-4ace-4f00-a34f-171cb04fe129.

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 657fac4a-4ace-4f00-a34f-171cb04fe129, com os efeitos

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

Datas e horários em GMT  -03:00 Brasilia

Log gerado em 07 de abril de 2022. Versão v1.9.0.

657fac4a-4ace-4f00-a34f-171cb04fe129 Página 1 de 1 do Log


		2022-04-07T12:30:09+0000
	São Paulo, SP
	Clicksign
	Signature




