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Prefeitura Municipal de
Jussiape publica:
x Decisão Administrativa referente ao Credenciamento Nº 001/2022 Contratação de pessoa física ou jurídica para prestação de serviços de
transporte escolar, utilizando veículos em bom estado de conservação,
com itens de segurança exigidos, destinado ao transporte dos alunos
matriculados nas redes municipal e estadual de ensino do município de
Jussiape/BA.
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DECISÃO ADMINISTRATIVA REFERENTE AO CREDENCIAMENTO Nº. 001/2022.

Versam os autos sobre o processo de Credenciamento Público nº 001-2022, objetivando
a contratação de pessoa física ou jurídica para prestação de serviços de transporte escolar,
utilizando veículos em bom estado de conservação, com itens de segurança exigidos, destinado
ao transporte dos alunos matriculados nas redes municipal e estadual de ensino do município de
Jussiape/BA, cuja publicação de abertura se deu no dia 23 de fevereiro de 2022.

Pois bem, apesar de largamente publicado o aviso de abertura do processo de
credenciamento, então realizada no Diário Oficial do Município, do Estado e da União, além de
jornal de grande circulação, visando a contratação dos serviços de transporte escolar, registra-se
que até a data de hoje, não se verificou qualquer interessado para se credenciar, ao passo
que as aulas estão programadas para iniciar no dia de hoje.

Em sendo assim, se impõe a revogação do processo de credenciamento epigrafado, pois
há mais de quinze dias aberto, se constatou ausência de interessados, afigurando-se como
fracassado.

Publica-se no Diário Oficial do Município.

Jussiape, em 14 de março de 2022.

Zoraide Maria Souza Pereira
Presidente da CPL

Carlos César Marques Batista
Presidente da Comissão de Credenciamento
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