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ATA DE ABERTURA E JULGAMENTO DOS RECURSOS E DILIGÊNCIAS REFERENTES AO 

CREDENCIAMENTO Nº 003/2021 - INEXIGIBILIDADE Nº. 003/2021 – PROCESSO 

LICITATÓRIO Nº. 123/2021. 

 

Às oito horas e trinta minutos do dia treze do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e um, no 

Departamento de Licitações e Contratos da Prefeitura Municipal de Visconde do Rio Branco (MG), 

reuniu-se a Comissão Permanente de Licitação, criada através da Portaria nº. 004/2021, de 14 de 

janeiro de 2021, e dentro dos dispositivos da Lei Orgânica Municipal e da Lei Federal nº. 8.666/93 

e suas alterações, para a análise das diligências e recursos apresentados em reunião ocorrida no 

dia 12 de agosto de 2021 e após apreciação pela Procuradoria Jurídica do Município, referente à 

Inexigibilidade nº. 003/2021, oriundo do Processo Licitatório nº. 123/2021, cujo objeto é o 

credenciamento tem por objetivo o credenciamento de pessoas físicas devidamente habilitadas na 

condição de profissionais autônomos, ou jurídicas, para prestação de serviços em regime de 

plantão a serem prestados na Policlínica Municipal. Analisados todos os documentos 

apresentados em diligências e em recursos administrativos, apurou-se o seguinte: 

Proponente 10 - Airiksaine Bernardina de Paula, inabilitada por não apresentar a Certidão 

Negativa Federal do item 6.2.1, letra g, apresentou recurso tempestivo alegando possuir a 

certidão, porém não ter anexado equivocadamente ao envelope antes de lacrar. O recurso foi 

deferido pela apresentação do documento cuja data de expedição confirma a condição favorável 

de habilitação. 

Proponente 11 - Fernando Antônio Martins Rodrigues, inabilitado por não anexar a Proposta 

de credenciamento nos termos do item 5.1 (Anexo IV), apresentou recurso tempestivo alegando 

apresentação de todos os documentos necessários para comprovação da capacidade de 

exercício de suas funções solicitando reconsideração na apresentação do Anexo IV. O recurso foi 

deferido pela consideração de excesso de formalismo, uma vez que as condições de habilitação 

e capacitação técnica foram atendidas.  

Proponente 19 - Arthur Câmara de Moura, inabilitado por exercer cargo efetivo na Prefeitura 

Municipal de Visconde do Rio Branco, contrariando o disposto no inciso III do Art. 9, da Lei 

Federal nº 8.666/93, apresentou recurso tempestivo alegando em síntese que a modalidade de 

contratação por Inexigibilidade não incide vedação legal, que o vínculo efetivo ativo com a 

Prefeitura Municipal de Visconde do Rio Branco não afeta à moralidade e interesse maior das 

contratações públicas e habilitações favoráveis de diversos profissionais que participam do 

mesmo credenciamento que também se encontram com seus vínculos ativos no desempenho de 

cargos e funções na Prefeitura Municipal de Visconde do Rio Branco. O recurso foi indeferido 

pela verificação que de fato há impeditivo legal para a habilitação de servidor ou dirigente da 

entidade contratante, conforme o Art. 9º, inciso III, da Lei 8.666/93 e ainda quaisquer outros 
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servidores vinculados mesmo via contrato terão que optar por um ou outro, ficando invalidada a 

habilitação no presente credenciamento caso permaneça o vínculo com a entidade.  

Proponente 20 – Jean de Paula inabilitado por exercer cargo efetivo na Prefeitura Municipal de 

Visconde do Rio Branco, contrariando o disposto no inciso III do Art. 9, da Lei Federal nº 8.666/93, 

apresentou recurso tempestivo sob as mesmas alegações relatadas pelo proponente 19. O 

recurso foi indeferido também pelas mesmas razões.  

Proponente 21 – Júnia Patrícia Félix Ribeiro foi inabilitada por não apresentar a Proposta de 

credenciamento nos termos do item 5.1 (Anexo IV), apesar de não interpor recurso a inabilitação 

foi reconsiderada pela intepretação de excesso de formalismo e analogia a deferimento de 

recursos de inabilitações pela mesma motivação, sendo, portanto habilitada.   

Proponente 23 – Bruna Fernandes Cardoso cumpriu a diligência para apresentação de nova 

certidão do órgão de classe válida, sendo considerada habilitada;  

Proponente 34 – Elenice Chagas da Silva cumpriu diligência na apresentação de documentação 

original para conferência, sendo considerada habilitada;  

Proponente 44 – Rafaela Lisboa Ignacchiti Costa foi classificada equivocadamente na ata 

anterior como técnica de enfermagem quando o correto é credenciamento para serviços de 

Enfermeira devidamente habilitada. 

Proponente 45 – Glaibi Aparecida do Nascimento cumpriu diligência na apresentação de 

documentação original para conferência, sendo considerada habilitada;  

Proponente 53 – Ana Paula Pereira Sabino Leite foi inabilitada por não apresentar a Certidão 

Negativa Municipal, apresentou recurso solicitando reconsideração alegando indisponibilidade do 

sistema de emissão do documento. O recurso foi indeferido uma vez que não apresentou 

comprovação da alegação e novo documento anexado expedido posteriormente à data de 

credenciamento.  

Proponente 57 – Mariele Jessiane dos Santos Eireli não cumpriu diligência deixando de 

apresentar documento válido, sendo, portanto considerado inabilitada; 

Proponente 59 – Ana Nayra Soares de Souza Veiga não cumpriu diligência deixando de 

apresentar documento válido, sendo, portanto considerado inabilitada; 

Proponente 63 - Nattália Macêdo Ferreira cumpriu diligência na apresentação de documentação 

original para conferência, sendo considerada habilitada; 

Proponente 66 - Priscila Bruna Santiago cumpriu diligência, sendo considerada habilitada; 

Proponente 68 - Yruana Karolliny da Silva Guilherme cumpriu diligência na apresentação de 

documentação válida para conferência, sendo considerada habilitada; 
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Proponente 73 - Mônica Jorge Pinto inabilitada por não anexar a Proposta de credenciamento 

nos termos do item 5.1 (Anexo IV), apresentou recurso tempestivo alegando apresentação de 

todos os documentos necessários para comprovação da capacidade de exercício de suas funções 

solicitando reconsideração na apresentação do Anexo IV. O recurso foi deferido pela 

consideração de excesso de formalismo, uma vez que as condições de habilitação e capacitação 

técnica foram atendidas.  

Proponente 75 - Jacqueline Rodrigues de Oliveira cumpriu diligência na apresentação de 

documentação válida para conferência, sendo considerada habilitada; 

Proponente 83 - Ariane da Paz Almeida Massardi verificado o vínculo efetivo na Prefeitura 

Municipal de Visconde do Rio Branco, que de fato é impeditivo legal para a habilitação de servidor 

ou dirigente da entidade contratante, conforme o Art. 9º, inciso III, da Lei 8.666/93, sendo, portanto 

inabilitada; 

Proponente 89 - Ângela Maria Eduardo cumpriu diligência sendo considerada habilitada; 

Proponente 93 - Karoline Ferreira Rafael aberta diligência foi verificado vínculo de contrato com 

a Prefeitura Municipal de Visconde do Rio Branco. Assim como outros casos verificados, não 

poderá acumular, devido ao impeditivo do Art. 9º da lei 8.666/93, sendo rescindida a contratação 

temporária para assumir a contratação de prestação de serviços objeto do presente 

credenciamento, de acordo com interesse público; 

Diante da análise das diligências e recursos acima relacionados, a Comissão Permanente de 

Licitação divulgará a presente ata no site oficial do município para conhecimento de todos, 

passando o processo para análise jurídica e posterior ratificação pela autoridade competente e 

contratação de acordo com interesse público e necessidade da Secretaria Municipal de Saúde, a 

qual será responsável pela fiscalização dos serviços e contratos. Toda documentação foi 

conferida e rubricada pela Comissão Permanente de Licitação e está disponível no Departamento 

de Licitação e Contratos para quaisquer dúvidas e esclarecimentos. Nada mais havendo, encerra-

se a presente ata, que segue assinada pela Presidente da Comissão Permanente de Licitação 

Flaviana Lima Teixeira e pelos membros Jordana Teixeira da Luz, e Dandara Ferreira Aguiar. 

Visconde do Rio Branco, 13 de setembro de 2021. 
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