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DATA: 07/02/2019.

ATA DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA DO CREDENCIAMENTO N.° 001/2019.
Aos sete dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezenove, às 15:00h,reuniu-se na sala de
Licitações e Contratos da Prefeitura Municipal de Dom Macedo Costa, situada à Praça Cônego José
Lourenço, s/n, Centro, Dom Macedo Costa-BA, CEP 44560-000, a Comissão de Credenciamento,
Monitoramento e Avaliação da Prefeitura Municipal de DOM MACEDO COSTA, composta dos seguintes
servidores: a)JAMILLE PEREIRA SANTOS, MATRÍCULA Nº 372025, b)JOZEANE BARRETO ASSIS,
MATRÍCULA Nº 373554 e c)MARINALVA PEREIRA DOS SANTOS, MATRÍCULA Nº 373493, todos
designados pela Portaria nº. 004, de 03/01/2019, encarregada do recebimento de documentos, referente
ao CREDENCIAMETO n.° 001/2019, para credenciamento de organizações da sociedade civil, sem fins
lucrativos, que tenham projetos de interesse público na área de estágio, nos termos da Política de Estágio
do Município, para que, em regime de mútua cooperação com o Município de Dom Macedo Costa,
contribuam para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco, mediante a execução de
atividade de intermediação de estágio como agência de integração para oferta de estagiários do ensino
médio, técnico e superior, mediante transferência de recursos financeiros destinados à execução das
atividades, e de acordo com projetos expressos em eventuais e futuros termos de colaboração firmados
com dispensa de chamamento público.. Foram recebidos envelopes das seguintes pessoas jurídicas:
Instituto Euvaldo Lodi – Núcleo Regional da Bahia – IEL/BA (CNPJ: 15.244.114/0001-54), a fim de se
credenciar para prestar serviços em conformidade com o objeto citado no Editai de credenciamento n°
001/2019. A comissão de posse dos envelopes fez analise na documentação e em seguida declarou a
empresa devidamente habilitada e credenciada. Nada mais tendo a registrar, eu JOZEANE BARRETO
ASSIS, lavrei a presente ATA que vai assinada pelos membros da Comissão. Dom Macedo Costa – Ba,
em 07 de fevereiro de 2019.
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