ATA DA SESSÃO PÚBLICA DE ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DO
PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2019
Aos trinta dias do mês de maio do ano de dois mil e dezenove, na Prefeitura Municipal
de Dirce Reis, às 14 horas, a Comissão de Seleção, designada através da Portaria nº
31/2019, de 26 de abril de 2019, composta pelas senhoras Roselita Alves Pereira,
Mirian Carla Rodrigues Lopes Phantazias e Adriana Regina Losano Costa, reuniram-se
em sessão pública para recepcionar o envelope dos documentos da APAE – Associação
de Pais e Amigos dos Excepcionais de Jales, CNPJ nº 45.125.150/0001-60, protocolado
nesta municipalidade sob nº 465/2019, na data de 30 de maio de 2019, referente ao
Processo de Inexigibilidade de Chamamento Público nº 01/2019, cujo objeto consiste na
Prestação de Serviços, nas áreas de Educação e assistência social, a Pessoa com
Deficiência Intelectual e Múltipla ou Deficiência Intelectual associada a outra
deficiência e transtorno do Espectro Autista (TEA), que necessitam de apoio pervasivo
permanente. Após rubricarem o envelope, passaram a verificação dos documentos
exigidos para comprovação dos requisitos necessários a celebração da parceria,
especialmente quanto aos artigos 33, caput, 34 e 39 da Lei nº 13.019, de 2014, c/c o art.
33 do Decreto nº 1.463, de 03 de janeiro de 2018, observada a Instrução do Tribunal de
Contas do Estado de São Paulo nº 02/2016. Após análise, constataram que a
documentação atende a legislação aqui referida, encontrando-se plenamente de acordo
com os requisitos legais para celebração da parceria. Diante disso, ACEITAM os
documentos da organização APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de
Jales, CNPJ nº 45.125.150/0001-60. Por fim, lavrou-se a presente ata, que vai assinada,
após lida e conferida, por todas. Dirce Reis, SP, em 30 de maio de 2019.
ROSELITA ALVES PEREIRA_____________________________________________
MIRIAN CARLA RODRIGUES LOPES PHANTAZIAS________________________
ADRIANA REGINA LOSONA COSTA_____________________________________

