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CREDENCIAMENTO – CHAMAMENTO PÚBLICO nº. 005/2021. 

 
ATA DE ANÁLISE PARA APRECIAÇÃO E DEFERIMENTO DOS INSCRITOS 

PARA O  EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 005/2021 

 
Aos 09 (nove) dias do mês de setembro de 2021, às 09:00 Hrs, no setor de licitações, 
localizada na sede da Prefeitura Municipal, situada na Avenida Higienópolis, n.º 821, 
inscrita no CNPJ sob n.º 75.799.577/0001-04. Reuniu-se a Comissão da Licitação, com 
o objetivo de análise para apreciação e deferimento dos incritos para o  edital de 
chamamento público 005/2021 dos membros que irão compor a subcomissão técnica 
que procederá aos trabalhos de análise e ao julgamento das proposta técnicas a serem 
apresentadas na licitação para contratação de agencia de publicidade por esta 
municipalidade nos termos da Lei Federal nº 12.232/2010. Os trabalhos foram iniciados 
com a apreciação da documentação apresentada, constatando-se que os inscritos são 
em número de 09 (nove) pessoas, considerando os que preencheram a ficha e 
entregaram a  documentação, os quais estão relacionados a seguir:  
 

Anderson Orsoli Evangelista (sem vínculo);  
Bruno Alex da Silva (sem vínculo);  
Claudia Cristina Piccolo (sem vínculo); . 
Daniele Stemposki (sem vínculo); 
José Alfredo dos Santos Netto (sem vínculo); 
Lenilson Munhoz de Freitas (sem vínculo); . 
Luana Lopes Stugal (sem vínculo);  
Sergio da Silva Santos (sem vínculo);  
Wesley Frederico Janeiro Lopes (sem vínculo); 

 
Feita a apreciação e análise das inscrições, a Comissão Permanente de Licitação 
deliberou pelo DEFERIMENTO das inscrições, uma vez que os inscritos atenderam 
as exigências do Edital de Chamamento Público nº 005/2021. Nada mais havendo a 
tratar, lavrou-se esta Ata, que, será assinada e juntada ao respectivo processo. 

 
 

Paço Municipal Prefeito Edivaldo Rodrigues Pessanha, 09 de setembro de 2021. 
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