NUMERO
0111212020

REQUISITANTE

ATA OE JULGAMENTO DO CREDENCIAII/IENTO
OBJETO: Credencamentô de pessoas ísicas, ex alunos dê côÍte ê costuÍâ
dos cu6os de valoÍizaçãô social- CVS e desenvolvmentô em comunidade
CDC, pâra presiação de setoiço de pÍodução de máscaÍás de lecido, com fns
de prêvençáo e contenção do contág o do COVTD - 1 S, nos teÍmos do Edita e
PROPONENTES

,,
2,
3,
4,
5,
6.

1312020

SITUAçÃO

ROSE MARY COSÍÁ DÀCUNHA

SOLÁNGE REIS VIDÂL
JOEI.MA SOUSÁ VIEIRÁ DOSSANTOS SOLÁRES
NILTON CESAR NIJNES SÂNTOS

ZILNAIDE
ROSELY S|LVÁ DA CONCETçÃO

;

EvÀr' oos saNros PÂNcHo

3,

INGRIO SALES SÁNTOS

1I,

6EISA CRISTINA NASCIMENTO DESANTANA

12, ELAINE

INABII.ITAOA

OE JESUS SÂNTOS BOÀ MORTE

AIZINETE REZEDA DOSSÁNTOS DE JESI]S

n JÂUDICEIA

DE JESUS

SANÍOS DE IIIIENEZES

I5,

JACIÀRA BONFIM BÂRBOSA

E

JOANICE DAS GRÀÇÂS ]!iAROUES REIS

17. IRACIÂRÁ CAMPOS DE

14. JACIARA ALVES DO NASCIII.!ENTO
1S. IIARLY NÂSCIMENÍO SANTOS

20. MARIÀ IíARCIANA IUACEDO SOARES
21. JÂGUARACIRADE OLIVEIRA SILVA

sEscNÁzÂRÉ Av

Joanâ Ânqériôâ,

1

s4r

sarvador cEp 4oa6o

aa1

.ret

t71) 32:3-a,31 t 3211 242s

22, RÁILDÁ DIÂS DE SOUZÁ
23. EVANIR DOS SANTOS DE DEUS
JANETE DOS SANTOS SILVÁ

INÁBILITADA

RIIENE DAS GRAÇÂS MARQUES REIS

INÁBILITÁDÁ

,6. LENtNltÀ BÁSTOS
27, RUTE DA SILVÂ OLIVEIRÂ
23, ELÁINE FERREIRÁ DÂ SILVÂ

tNÁBtt"^-

29. MÁRINALVA SÀNTAiIA
DESPACHOS E INFORMAÇóES

as dez hohs do dia primêirô dê.dezembro dê dois mir e vinG,i cõmEiãã-Fã6ãrp,
Lctaçáo designadá âtraves da Portaria

3499/2020 reuniu se, na sata de Licitaçáo nô40 andar
da Unidade SESC Nazaré, situada na Avênida Joana Ansé icã. n o i541, com exceção do membrc
La ssa Crislna A. PeÍeirâ que encontra-se Íora dâ Unidade por mot vos pessoas, para conleú e
no

êxaminar os documenios, ÍeÍerente ao crêdenciamênto em epigÍâiê Foi intctada a aberlurá
constálando se que 29 (vintê ê nove) prcponenies atenderâm ao charnado dentro do prazo
estábelecido para inscriçáo. Ato contínuo, o cotêgtado ao analisar os documentos êrcaminhados
decidiu pôr INÀBILITAR ou HAB|L|TAR os p.oponentes sêgundo á oÍdem de entrega da

insffçáo, @níorme iutgâhênro, a saber: RosE MARY GOSTA DA CUNHA e

SOLANGE
REIS VIDAL náo apreseniaram as seg! ntês documenlaçóes: cópâ da inscriçáo no cãdásho de
pessoas Fislcas - CPF cópiâ do documento de denldade rúmero do pts / pASEp
cerrficadô
de concusão de curso de corte ê costuÍâ do CVS ou COC do SESC/BA ê cópia digita do
côÍnprovantê de endereç! Íecente, êm nome prôpro. com, ro máximo 90 (noventá)
dias de

eris<ao ' olrorê suorle.s s 2 t. S ) 2 b23 52ae 526doeo-at .esu ldo ás prooonenres
INABILITADAS. JOELMA SOUSA VtEtRA DOS SANTOS SOLARES 1ao áp.eserrou
o
cê.iÍLado oê ronc.Lcào oe c|so de Lore ê LÕst trà do CVS ôL CDC dô SESC/BA so.Erado ro

slbiler

5 2 4 o que molivoL a sLa |NAB|L|TACÁO NtLTeN CESAR NUNES SANTOS
er tregôu

ás docinê.iaçõe> dê aco.oo -om o sorrcrlado.o eo.tát de Lredêncidmêrt.

rêst:n.iâ

HABILITADo zILNAtDE nio aorêsellou a r .1a oe tl<.riçào dEoor b tizaoa io Anêxo I do edru
cóoia da rscrçàô 10 cadás1o oe pessoas t-rccás . CpF (oorá do doLuaentô de o-íoade

i

sEsc NÁzÀRÉ A! Jôâía Angé e 1 541 - Sálvâdor cEp 4oo5o.oo1 , Tê
171) 3273 5731 1 3271 2425
ê hai ricÍâcâóôs*cb.hiá.com.br, ***.-r,. tn"l,"".üá**uti'_Àlii
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Sêsc
número do PIS / PASEP, ceÍtiÍcado de conctosáo de cu6o

dêãrG;;aaúÉ

dô

cvs.,

cDc. dô

SESC/BA, dêclâÉção de que dispóe de êquipamento pessoã páE conÍêõçáo das máscaÍas e
cópia digtai do comprovanle de endereço €centê êm nome próprio, com, no máximo 90
(novêntâ) dias de êmissáo conformê subitens 5 2, 5.2.1 ao 5 2 6 do edilat sendo |NAB|L|TAOA
pela ialla das documêntaçóes citadas RosELy stlvÁ DA coNcEtçÂo ertÍêgou as
documêntâçóes dê áôôrdo com o sôticilado no edilat de credenciamento resiando HAB|L|TADA.
EVANI DOS SÂNTOS PÂNCHO não apresentou a cópiâ da inscriçàô no cadastro de pessoas

cPF, cópia do documento dê ideniidade, númeÍo do pts / pA§Ep e cópia digita do
comprovânte de endeÍeço rêcenie, acômpanhada dê DEcLÂRAÇÃo DE pRópRto puNHo dê
que residê no o@l corformê subitens 5 2.1 5.2.2, 5.2 3 ê 5.2.6 resiaído |NAB|L|TADA. tNGRtD
SALES SANIOS entregôu âs dàcumenraçóes de acordo com o sotcrâdo no edirât de
ffêdencamento rêsiando HÂBtLtTAoÀ. LUANA SENA ráo apesentou âs documeÍltaçôes
Fislcas

-

soliciladas nos subiiens

52,5.2.1 ao 5.26 do edita ô que motvo! a sua

|NAB|L|TACÂO,

TACIARA BARBOSA STLVA não ap.esentou o certificado de conctLsáo de cuBo de corle e
costura do CVS ou COC do SESC/BA soicilado no subitem 5.2.4 do ed tat, fato que mot voLr sua
INÀBILITACÃO, GEISA CRISTINA NASCIMENTO DE §ANTANA. ELAINE DE JESUS SANÍÔS

BOÁ IIIIORTE, ALZINÊTE RÉZEDA DOS SANTOS DE JESUS E JAUDICEIA DE JESUS
SÀNTOS OE MENEZES erfiegâram âs documênlaçóes dê aco.do com o soticiiadô no edtat de
credencamento restando as prcponêntes HAB|L|IADAS. JACTARA BONFTM BARBOSÂ não
âpÍesentou a Íicha de inscnçáo disponibitzáda

.o Anexo I do edtat. númerô do pts / pASEp

cópa dgilal do compÍovante dê endereço rêcenle, áconrpanhadã de DECLARAÇÁO

ê

DE

PRÓPRIO PUNHO dê que reside no locate Dêcaraçáo de que possuiequipamento pessoa para

cônÍecçáo dâs mascaÍas conlome subilens 52, S.23, 52.5 e 526 restando a prôponenie
INABILITADA. JOANICE DAS GRÀÇAS MARaUES RE|S não apresentou â cópia da inscriçáo
no cadastro dê pessoas

Fisicas CpF, númerc do pls / pASEp e ceriificado de

conctusáo de

cuÍso de corte e cosnfa do CVS ou CDC do SESC/BA çoníoÍÍne subitens S.21 523e52.4
reslando INABILITÀDÁ IRAC|ARA CAMPOS DE JESUS eJAC|ÀRÂÂLVES DO NASCTMENTO
não apresênlâíâm o númêrô do PtS / PASEP conformê subitem 5.2.3 do editat. deslá fomã ês,ê
colegiado decdê pela INABILITACÂO dás mesmas. MARLY NASCTMENTO SANTOS. MAR|À

llrARClÂNÀ MACEDO SOARES

e

JAGUARACTRA

DE OL|VE|RA STLVA entreôâÍam

sEsc NAZÂRÉ - Âv JoanaÂngé é 1541-SâvâdoÍ cEp40050 oo1.Te
\71) 3273-373113271_2425,
ê.mãil ticibcao@3..cbáhia.com.br. w.ssc côm bÍ. hno/comoias.sêscbahia.com.br
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Ses(
documenlaçÕes de acordo com o solcitado no ediialde credenciamenio Éstando as proponentês

HÀB|L|TÀDÀS RÁILDA DlÁS DE SOUZA não apresentou decLaÍação de que dispóe de
equipamento pessoãl pará confecçãô das Ínascaras conforínê subtêm 525 Íêstando a
poponenie INABILITÀDA. EVANIR OOS SANTOS DE DEUS náo apresentou as seguinies
documenlaçóes cerlÍi@do de conclusáo de curso de coÍle e costuÍa do CVS ou CDC do
SESC/BAê cópa digilaldo comprovanie de Ésdência subilens 5 24 e 5.2.6 do êdtalrestando a
proponênte INABILITÀDA. JANETE DOS SÀNTOS SILVA nãô eprêsêntou as seguinles
documentáções: cópia digitâ do comprovanie de endereço recêntê êm nome p.óprio conÍome

subitêm 5.2.6 do edital reslando

a

proponenle INABILITÀDA. RILENE OAS GRAçAS

iIARAUES REIS rão apresento! as seguinlês documeniaçóes: número do PIS / PASEP,
cenifcãdo dê conclusáo de c!Éo de corte e cosluÍa do CVS ou CDC do SESC/BA e cópia digitâ
do omprovante deendereço €cenre, acompanhadâ de DECLAMÇÀo DE PRÔPRto PUNHo de

que resde no ocal conÍome subitens 5.2.3 5.2.4 e 5-2-6 da edita restando a proponênie
INABILITADA. LENINHA BASTOS íão áp€sentou as documentaÉes so iciiadas nos subilens
5.2,52.1ao 5.2.6 doedtalÍeslando INABILITÁOÀ. RUTE DA SILVA OL|VE|RA não aprêsento!
a cópiâ da inscÍiçáo no cadástÍo de pessoas Fiscás

-

CPF, cópiâ do documento dê identidade,

número do PIS / PASEP, @rtiÍiedo dê concusão de cuÍso de corle e costura do CVS ou CDC do

SESC/BA e cópia d glial do comprovante de endereço recenle, conÍoÍme subitens 5 2.1, S.2.2,
5.2.3,5.2.4 ê 52.6 do ediat rêstando a proponenle INAB|L|TADA ELATNE FERRETRA DA
SILVA náo áprêsentou o número do PIS / PASEP conÍoÍme subitem 5 2 3 do êdila desta íôÍmâ
esle coleg ado decidê pea suá |NAB|L|IACÂO. MÁR|NALVA SANTANÁ não apresenioo a ncha de
lnscÍição disponibiizada no Anexo I do editat, cópiá dâ inscrçáo ro edãstÍo de pessoas Físicas
CPF, cópiá do documentô de identidade, número do pts / pASEp, @nfi€do de concusão de
curso de conê ê costura do CVS ou CDC dô SESC/BA decaraÉo de que d spôe de equtpamento
pessoa para côniêcção das máscaÉs e cópia digial do compÍovante de endereço Íe@nte êm

norôe próp

o 6m,

no máximo 90 (noventa)

d

as de emissão conforme subtens 5 2, S.21 ao

d
ír

sEsc NÀZARÉ Âv. Joánâ Aísérica, 1
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PROPONENTES HABILITÀDOS
NILTON CESAR NUNES SÂNTOS
ROSELY SILVA DA CONC EIçÃO
INGRID SALES SANTOS

GEISA CRISÍ|NA I,IASCIMENTO DE SANTANÀ
ELÂINE DE JÉSUS SÂIIIÍOS BOAMORTE

ALZINEÍE REzEOA DOS SANTOS DEJESUS
JAUDICEIÀ DEJESUS SÁNÍOS OE ISENEZES

MARLYNASCIMÉNTOSÀNTOS
MÀRIÁ IIiARCIANA MAC EDO SOARES
JAGUÂRÂCIRÁ DE OLIVEIRA SILVA

AêÍtamos que os emais encamnhádos fora do pÍazô de inscíição náo Íoram ânaisãdos
Rêssaia-se que o meio obrgatóro e indspensável de publicdadê dos Íêsu tádos, das

decisóes, das convocaçÕes e dos demas alos praticados neste chamamento Público
será ãlravés do sitê nstiiuconal do SESC/BA alravés da pâgina eetrônicá
M.sescbahià coÍ b' no link "châmâmênto Publico pârâ credenciamêílo e en
seguida no llnk "crêdenciamento dâ pêssoas Ísicas. êx_âlunos de corte ê costura dos

cursos dê veloriacão social - CVS ê desenvolvimeítô êm comunidadê - CDG. Dara
pre5tâcáô dê seNico dé oroducáo de máscarâ§ dê têcido. com nns de Drevehcão ê
contencão do contáoio do COVID l9" e obede@rá aos prazos recursas pÉvstos no Ediia
Nada mas havêndo a lratar, a sessão fo enerada às 15 hoÉs e39 minulosdo d a 01í212020
Comissáo de Licitação

Presidentê

Membro

sEsc NÁzÂRÉ Âv JôânáAngé @ 1s41-Savador CEP4OO5O'00]'Te 171)3273373113271'2425
$$ úm br '!!!!!&e!-!rê!!9§Ê4!r3!98!I
ê-ma li.iracâo@sescbahia.côm.br .
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