
 
 
ATA DE CONCLUSÃO DA SESSÃO PÚBLICA DA SELEÇÃO DE FORNECEDORES, NA 

MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL, QUE OBJETIVA O REGISTRO DE PREÇOS PARA 

EVENTUAL AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PROFISSIONAIS, PARA OS COLABORADORES DAS 

UNIDADES ADMINISTRADAS PELA ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA. 

 
Aos 23 dias do mês de agosto de dois mil e vinte e dois,  às 10h00min, na Associação Saúde da Família 
(“ASF”), em sua sede localizada na Praça Marechal Cordeiro de Farias, 65 – nesta Capital reuniu-se o 
responsável pelo certame e a Equipe de Apoio para atuar na Sessão Pública, de Seleção de Fornecedores, 
Modalidade Pregão Presencial nº 001/2022 e Processo nº 039/2022., para darem andamento e conclusão 
ao processo de seleção supracitado.  

Na ata da sessão de reabertura ocorrida no dia 15/08/2022, a empresa INEIDE APARECIDA ALVES DE 
BARROS classificada para o LOTE 02, ficou condicionada à apresentação no prazo de 2(dois) dias, dos 
documentos: CADIN Municipal, CADIN Estadual e Atestado de capacidade técnica em cópia autenticada 
ou original, entretanto  a empresa não encaminhou CADIN Estadual, mas sim Certidão de Débitos 
Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo, documento divergente ao solicitado. 
Desta forma, considerando que não foi atendido ao requisito de higidez fiscal a e empresa fica 
DECLARADA INABILITADA para o respectivo LOTE. 
 
Sendo assim, fica o mesmo considerado FRACASSADO, no que tange aos LOTES 1 e 2. Nada mais digno 
de nota, nem a tratar, encerrou-se a sessão, lavrando-se a presenta ata, que vai assinada pelos membros 
da comissão de licitações. Encaminhe-se os autos devidamente instruídos e conclusos para análise 
jurídica e apreciação da autoridade superior. 

 
ENCERRAMENTO 
Nada mais a ser tratado, às 10h15min, encerrou-se esta sessão pública e lavrada a presente Ata que foi 
lida e da qual foi dado de acordo por todos e será publicada no site da ASF.  
 
ASSINAM:  
 

_____________________________________ 
Ramon Ribeiro                                     

Responsável pelo Certame 

 

__________________________________                     
Maria das Graças Almeida de Oliveira  

Membro da Equipe Apoio 

_____________________________ 
Wandemberg de Figueiredo Sampaio 

Membro da Equipe Técnica 

            ___________________________________         ______________________________ 
                                Adriana Albertini                                                   Silvio Médici 
                          Membro da Equipe Apoio                                    Membro da Equipe Apoio 


