
ATA DE ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO

EDITAL DE DOAÇÃO N.2010001
OBJETO: DOAÇÃO DE BENS MÓVEIS

Aos dezesseis dias do mês de dezembro do ano de dois mir e vinte. às dezessete horas. reuniu-se a Coordenação de Material e patrimônio, s"to, ã" put.i-ôni. e Setor de (.ontraros cConvênios, no Sesc/Ap, localizado nu nru "ro"inã ô"i"ü 
"" 

,l: f I, Bairro Beirol. Macapá _ Ap.em sessão Especial para proceder à Análise au oo.oÁ"ntuçao apresentada por cada Instituiçãoque manifestou interesse no Credenciamenro do p.o".r* em epígraÍê.

ANÁLISE: Foram analisados os documentos das 05 (cinco) Instituições que se maniÍ-estaranrdentro do prazo hábil em cumprimento do regramento'!.iàu"r."iao, no item 4.1 e seguinre, noEdital de Doação de bens Móviis - n" 20l000i. a aocumentaçao apresentada pelas Instituiçõesinteressadas no credenciamento, conforme análise documental está de acord. corn o }..dital.
sendo assim todas habilitadas para recebimento da doação em tela.

JULGAMENTO: Em consonância com o ite m 7.1 a crassificação dos pedicros dc doaçà.
obedeceu à ordem de preferência disposta no subitem 3.1 deste Editar, obiendo-se s seguinre
resultado final, por ordem de classificàção:
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l0 ou outros lotes
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Os 06 (seis) lotes restantes serão doados de forma equitativa entre as Institr.lições classificaclas c

na tabela acima, tendo como referência o regramento do item 5 e do item 7.

ENCERRÂMENTO: o processo será encaminhado à DR e Presidência para

HOMOLOGAÇÃO e ADJUOICAÇÀO. Cópia desta ATA será anexada no sitc do

Sesc/DRJAP para conhecimento de todos. Nada mais havendo a tlatar, encerÍou-se a scssào

especial às 1i horas e cinquenta minutos. Esta ata após lar.rada será assinada pelos inlcgr':ttltcs

da Sessão EsPecial.
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Encanegada do Setor de Patrimônio

Coordenad monlo

Cássio FeliP Ía dão dos Santos

INSTITUIÇÀO CNP,]

ASSOCIA O A NOSSA FAMILIA 8.1.42.1.498/000 l-00
ROTARY CLUB MACAPA 01.370.560/0001-09
COMUNIDADE TERAPEUTA RENASCER 06.709.460/0001 -27

OBRAS SOC IAIS DIOCESE DE MACAPA 05.968.292l0001 -79

MOVIMENTO COMUNITARIO
COMUNIDADE AMIGOS DO MUCAJA

DA I 8.081 .83 3/000 t -90

Kelm

Encanegado do tor C0ntratos e Convênios


