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Poder Executivo

mérito não foram apresentados argumentos fáticos e legais
suficientes para o acolhimento do pedido.
Mococa, 15 de maio de 2019.
Dr. Felipe Niero Naufel

Licitações e Contratos

Decisão do Prefeito

Extrato
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
EXTRATO DE RESULTADO DE JULGAMENTO DE RECURSO
O Prefeito Municipal de Mococa torna público o resultado
dos julgamentos dos recursos administrativos interpostos
pelas entidades INSTITUTO SOLEIL e INSTITUTO DE
DESENVOLVIMENTO DE EDUCAÇÃO E SAÚDE, em face
da decisão proferida no dia 10 de maio de 2019, referente
a requerimento de qualificação como organizações sociais
no município de Mococa. DECISÃO PROFERIDA: Negado
provimento aos recursos administrativos. INSTITUTO DE
DESENVOLVIMENTO DE EDUCAÇÃO E SAÚDE, motivos:
o edital é bem claro quanto a data de entrega dos envelopes
para seleção da proposta financeira/técnica no dia 16 de
maio de 2019, já para fins de qualificação, de acordo com o
decreto nº 5.294/2019, devem ser apresentados com antes
da seleção, pois o certificado de qualificação no município
faz parte da documentação de habilitação exigidos no edital.
INSTITUTO SOLEIL, motivo: Não foi dado provimento por
não apresentar a Certidão de objeto e pé, na documentação
complementar protocolada, desrespeitando o inciso VII, art.
2 , do decreto nº 5.294, de 10 de abril de 2019. Quanto ao
pedido de suspensão do presente chamamento, não foram
apresentados argumentos fáticos e legais suficientes para o
acolhimento do pedido.

DECISÃO
SOBRE
REQUERIMENTOS
DE
QUALIFICAÇÃO COMO ORGANIZAÇÕES SOCIAIS NO
ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE MOCOCA, PARA FINS DE
PARTICIPAÇÃO NO CHAMAMENTO PÚBLICO 003/2019
- PROCESSO 065/2019. FELIPE NIERO NAUFEL, Prefeito
do Município de Mococa, no uso de suas atribuições legais,
torna público o resultado do requerimento de juntada de
documentos da entidade INSTITUTO SOCIAL SAÚDE
RESGATE À VIDA. Após análise do pedido e da respectiva
manifestação da Comissão Especial de Seleção e da Diretora
do Departamento de Saúde, decido pelo DEFERIMENTO do
pedido de qualificação da mencionada entidade.
Mococa, 15 de maio de 2019.
Dr. Felipe Niero Naufel
Prefeito Municipal

EXTRATO DE RESULTADO DE JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO
O Prefeito torna público ainda, o resultado do julgamento
da impugnação ao Edital de Chamamento Público n.º
003/2019, apresentada pelo Sr. MARCOS PAULO FERIAN
DECISÃO PROFERIDA: Em sede de preliminares a
impugnação foi INDEFERIDA em razão do endereçamento
a autoridade competente diversa da prevista no edital e no
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

