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ATA DE ABERTURA E JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E 

REQUERIMENTO DE CREDENCIAMENTO REFERENTES À INEXIGIBILIDADE Nº. 003/2021 – 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 123/2021. 

 

Às oito horas e trinta minutos do dia 12 de agosto 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 do Requerimento de Pré-Qualificação e Credenciamento e dos 

respectivos documentos apresentados, 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. Publicado o edital, diversos pessoas manifestaram interesse em credenciar, 

protocolando os envelopes de habilitação e requerimento, sendo eles:  

- Proponente 01 - Raiane Bárbara Andrade Zopelaro;  

- Proponente 02 - Simone Silva Mendonça;  

– Proponente 03 - Mariana Barbosa Bonisson;  

– Proponente 04 - Jordana Moura de Paula Nascimento;  

– Proponente 05 - Fabrício Fontinelle Eugênio;  

– Proponente 06 - Fernanda Aparecida Toledo;  

– Proponente 07 - Débora Silva Paiva;  

- Proponente 08 - Joiciele Hilário da Silva;  

- Proponente 09 - Hugo Júnio Rozendo Rodrigues;  

– Proponente 10 - Airiksaine Bernardina de Paula; 

– Proponente 11 - Fernando Antônio Martins Rodrigues;  

– Proponente 12 - Dayana Rachid Queiroz Teixeira;  

– Proponente 13 - Juçara Grei de Souza Ferreira;  

– Proponente 14 - Nathalya Rodrigues Coelho;  

– Proponente 15 - Jemilson de Pádua Augusto Júnior;  

– Proponente 16 - Keyla Souza Neiva Fidelis;  
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– Proponente 17 - Bruna Soares Jorge;  

– Proponente 18 - Aline Lopes Alves;  

– Proponente 19 - Arthur Câmara de Moura;  

– Proponente 20 - Jean de Paula;  

– Proponente 21 - Júnia Patrícia Félix Ribeiro;  

– Proponente 22 - Fabiana da Consolação Lisboa;  

– Proponente 23 - Bruna Fernandes Cardoso;  

– Proponente 24 - Ramon Gregório Baquim;  

– Proponente 25 - Gabriela Santos da Cruz; 

– Proponente 26 - Paula Sartori Gonçalves Antonucci;  

– Proponente 27 - Daniele Cristina Domiciano Peixoto;  

– Proponente 28 - Anderson Nascimento de Oliveira;  

– Proponente 29 - Mariana Braz da Silva;  

– Proponente 30 - Angélica Conceição Araújo;  

– Proponente 31 - Rosimar de Oliveira Lopes;  

– Proponente 32 - Roseni Aparecida Geraldo da Silva;  

– Proponente 33 - Roberta Carmanini Cordeiro;  

– Proponente 34 – Elenice Chagas da Silva;  

– Proponente 35 – Joel Santos Custódio;  

– Proponente 36 – Gustavo Silveira Rena;  

– Proponente 37 – Letícia de Almeida Cruz;  

– Proponente 38 – Rafaela Cristina Ribeiro Cruz;  

– Proponente 39 – Gabriela de Souza Luciano;  

– Proponente 40 – Jairo Baptista de Almeida Júnior;  

– Proponente 41 – Liliane Aparecida Barroso de Andrade;  

– Proponente 42 – Raissa Danielle Duarte Costa;  

– Proponente 43 – Mariana Cristina Gomes de Souza;  

– Proponente 44 – Rafaela Lisboa Ignacchiti Costa;  
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– Proponente 45 – Glaibi Aparecida do Nascimento;  

– Proponente 46 – Mariana da Rocha Reis;  

– Proponente 47 – Priscila Santos Vieira;  

– Proponente 48 – Daniel Assis Cardoso Onetto;  

– Proponente 49 – Thuane dos Reis Ramos;  

– Proponente 50 – Poliana Cristina Agripino Correa;  

– Proponente 51 – Marcos Vinícius Batista Pereira;  

– Proponente 52 – Vanete Sousa de Paula;  

– Proponente 53 – Ana Paula Pereira Sabino Leite;  

– Proponente 54 – Pauline Ferraz Lourenço;  

– Proponente 55 – Edson Carlos Alberto de Paula;  

– Proponente 56 – Paula Íris Andrade Silva;  

– Proponente 58 – Tânia Mara de Oliveira Benhame;  

– Proponente 59 – Ana Nayra Soares de Souza Veiga;  

– Proponente 60 – Nattália Macêdo Ferreira;  

– Proponente 61 – Mylena Caroline Barros de Paula;  

– Proponente 62 – Érica Aparecida Lana Ribeiro;  

– Proponente 63 – Beatriz de Souza Silva;  

– Proponente 64 – Renato Rachid Cruz;  

– Proponente 65 – Leon Johnathan Lima Zeferino; 

– Proponente 66 – Priscilla Bruna Santiago;  

– Proponente 67 – Isamara Gomes Bento;  

– Proponente 68 – Yruana Karolliny da Silva;  

– Proponente 69 – Márcia das Graças Alves;  

– Proponente 70 – Jean Tanys Barbosa Lopes;  

– Proponente 71 – Juana Amaral;  

– Proponente 72 – Karine de Oliveira Amaral;  
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– Proponente 73 – Mônica Jorge Pinto Savino; 

– Proponente 74 – Ritiele Coelho de Souza;  

– Proponente 75 – Jacqueline Rodrigues de Oliveira;  

– Proponente 76 – Polyanna Teixeira Cipriano;  

– Proponente 77 – Gabriel Reis Rachid; 

– Proponente 78 – Isabel Júlia Ferreira; 

– Proponente 79 – Maísa Cardoso de Freitas;  

– Proponente 80 – Ana Paula Ferraz Vieira; 

– Proponente 81 – Amanda Moreira de Barros;  

– Proponente 82 – Luciana Guilherme;  

– Proponente 83 – Ariane da Paz Almeida Massardi; 

– Proponente 84 – Elizane Lina de Paula;  

– Proponente 85 – Elaine Zanin Braz; 

– Proponente 86 – Nei Tibúrcio de Freitas;   

– Proponente 87 – Dalila Rosângela Zonta; 

– Proponente 88 – Tatiana Imaculada Venâncio; 

– Proponente 89 – Ângela Maria Eduardo; 

– Proponente 90 – Ana Flávia Oliveira Corcino;   

– Proponente 91 – Anataliê Ângela Prata Raimundo;   

– Proponente 92 – Joelma Jerônimo Herculano Teixeira;   

– Proponente 93 – Karoline Ferreira Rafael;   

– Proponente 94 – Ariane Rosália Antônio;   

– Proponente 95 – Ruimar Aparecida de Carvalho;   

Analisando a documentação apresentada por cada proponente, apurou-se o seguinte: 

Proponente 01 apresentou credenciamento e proposta para os serviços de Enfermeira e toda a 

documentação exigida no edital, sendo portanto considerada habilitada a ser credenciada; 

Proponente 02 apresentou credenciamento e proposta para os serviços de Técnica de 

Enfermagem e toda a documentação exigida no edital, sendo portanto considerada habilitada a 

ser credenciada; 

Proponente 03 apresentou credenciamento e proposta para os serviços de Enfermeira e toda a 
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documentação exigida no edital, sendo portanto considerada habilitada a ser credenciada; 

Proponente 04 apresentou credenciamento e proposta para os serviços de Enfermeira e toda a 

documentação exigida no edital, sendo portanto considerada habilitada a ser credenciada;  

Proponente 05 apresentou credenciamento e proposta para os serviços de Técnico de 

Enfermagem e toda a documentação exigida no edital, sendo portanto considerado habilitada a 

ser credenciado; 

Proponente 06 apresentou credenciamento e proposta para os serviços de Técnico de 

Enfermagem e toda a documentação exigida no edital, sendo portanto considerado habilitada a 

ser credenciado; 

Proponente 07 apresentou credenciamento e proposta para os serviços de Enfermeira e toda a 

documentação exigida no edital, sendo portanto considerada habilitada a ser credenciada;  

Proponente 08 apresentou credenciamento e proposta para os serviços de Técnica de 

Enfermagem e toda a documentação exigida no edital, sendo portanto considerada habilitada a 

ser credenciada; 

Proponente 09 apresentou credenciamento e proposta para os serviços de Técnico de 

Enfermagem e toda a documentação exigida no edital, sendo portanto considerado habilitada a 

ser credenciado; 

Proponente 10 apresentou credenciamento e proposta para os serviços de Enfermeira e  

documentação, porém não apresentou a Certidão Negativa Federal do item 6.2.1, letra g, sendo, 

portanto considerada inabilitada a ser credenciada;  

Proponente 11 apresentou credenciamento para os serviços de Médico e documentação, porém 

não apresentou a Proposta de credenciamento nos termos do item 5.1 (Anexo IV), sendo, portanto 

considerado inabilitado a ser credenciado;  

Proponente 12 apresentou credenciamento e proposta para os serviços de Enfermeira e toda a 

documentação exigida no edital, sendo portanto considerada habilitada a ser credenciada;  

Proponente 13 apresentou credenciamento e proposta para os serviços de Recepcionista e toda 

a documentação exigida no edital, sendo portanto considerada habilitada a ser credenciada;  

Proponente 14 apresentou credenciamento e proposta para os serviços de Enfermeira e toda a 

documentação exigida no edital, sendo portanto considerada habilitada a ser credenciada;  

Proponente 15 apresentou credenciamento e proposta para os serviços de Recepcionista e toda 

a documentação exigida no edital, sendo, portanto considerado habilitado a ser credenciado;  

Proponente 16 apresentou credenciamento e proposta para os serviços de Técnica de 

Enfermagem e toda a documentação exigida no edital, sendo portanto considerada habilitada a 
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ser credenciada; 

Proponente 17 apresentou credenciamento e proposta para os serviços de Nutricionista e toda 

a documentação exigida no edital, sendo portanto considerada habilitada a ser credenciada; 

Proponente 18 apresentou credenciamento e proposta para os serviços de Enfermeira e toda a 

documentação exigida no edital, sendo portanto considerada habilitada a ser credenciada; 

Proponente 19 apresentou credenciamento e proposta para os serviços de Enfermeiro e a 

documentação exigida no edital, porém apresentou Declaração que exerce cargo efetivo na 

Prefeitura Municipal de Visconde do Rio Branco, contrário ao solicitado no item 6.2.1, letra k, 

contrariando o disposto no inciso III do Art. 9, da Lei Federal nº 8.666/93, sendo portanto 

considerado inabilitado a ser credenciado; 

Proponente 20 apresentou credenciamento e proposta para os serviços de Enfermeiro e a 

documentação exigida no edital, porém apresentou Declaração que exerce cargo efetivo na 

Prefeitura Municipal de Visconde do Rio Branco, contrário ao solicitado no item 6.2.1, letra k, 

contrariando o disposto no inciso III do Art. 9, da Lei Federal nº 8.666/93, sendo, portanto 

considerado inabilitado a ser credenciado; 

Proponente 21 apresentou credenciamento e proposta para os serviços de Técnica de 

Enfermagem, porém não apresentou a Proposta de credenciamento nos termos do item 5.1 

(Anexo IV), sendo, portanto considerada inabilitada a ser credenciada;  

Proponente 22 apresentou credenciamento e proposta para os serviços de Técnica de 

Enfermagem e toda a documentação exigida no edital, sendo portanto considerada habilitada a 

ser credenciada; 

Proponente 23 apresentou credenciamento e proposta para os serviços de Nutricionista, porém 

apresentou a Certidão do órgão de classe vencida, pelo princípio da razoabilidade, será dado o 

prazo de apresentação e nova certidão válida no prazo de 03 (três) dias úteis como condição de 

habilitação para o credenciamento;  

Proponente 24 apresentou credenciamento e proposta para os serviços de Psicólogo, porém 

não apresentou a Solicitação de credenciamento do Anexo I, não apresentou a Certidão Negativa 

Federal e não apresentou a Declaração de Inidoneidade do Anexo II, sendo, portanto considerado 

inabilitado a ser credenciado; 

Proponente 25 apresentou credenciamento e proposta para os serviços de Psicóloga e toda a 

documentação exigida no edital, sendo portanto considerada habilitada a ser credenciada; 

Proponente 26 apresentou credenciamento e proposta para os serviços de Técnica de 

Enfermagem e toda a documentação exigida no edital, sendo portanto considerada habilitada a 

ser credenciada; 
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Proponente 27 apresentou credenciamento e proposta para os serviços de Faxineira, porém não 

apresentou a Certidão Negativa Municipal, sendo, portanto considerada inabilitada a ser 

credenciada; 

Proponente 28 apresentou credenciamento e proposta para os serviços de Motorista, porém  

apresentou a Carteira Nacional de Habilitação categoria “B”, contrariando o pré-requisito exigido  

para este serviço de categoria “D” ou “E”, sendo, portanto considerado inabilitado a ser 

credenciado; 

Proponente 29 apresentou credenciamento e proposta para os serviços de Recepcionista e toda 

a documentação exigida no edital, sendo, portanto considerada habilitada a ser credenciada;  

Proponente 30 apresentou credenciamento e proposta para os serviços de Técnica de 

Enfermagem e toda a documentação exigida no edital, sendo, portanto considerada habilitada a 

ser credenciada; 

Proponente 31 apresentou credenciamento e proposta para os serviços de Técnica de 

Enfermagem e toda a documentação exigida no edital, sendo, portanto considerada habilitada a 

ser credenciada; 

Proponente 32 apresentou credenciamento e proposta para os serviços de Técnica de 

Enfermagem e toda a documentação exigida no edital, sendo portanto considerada habilitada a 

ser credenciada; 

Proponente 33 apresentou credenciamento e proposta para os serviços de Técnica de 

Enfermagem e toda a documentação exigida no edital, sendo portanto considerada habilitada a 

ser credenciada; 

Proponente 34 apresentou credenciamento e proposta para os serviços de Técnica de 

Enfermagem e toda a documentação exigida no edital, porém não assinou as declarações e 

apresentou documentos em cópias sem autenticação, pelo princípio da razoabilidade será aberto 

diligência no prazo de 03 (três) dias úteis para apresentação dos originais e assinatura dos 

documentos como condição para habilitação para o credenciamento;  

Proponente 35 apresentou credenciamento e proposta para os serviços de Recepcionista e toda 

a documentação exigida no edital, sendo, portanto considerado habilitado a ser credenciado;  

Proponente 36 apresentou credenciamento e proposta para os serviços de Fisioterapeuta e toda 

a documentação exigida no edital, sendo, portanto considerado habilitado a ser credenciado;  

Proponente 37 apresentou credenciamento e proposta para os serviços de Nutricionista e toda 

a documentação exigida no edital, sendo portanto considerada habilitada a ser credenciada; 

Proponente 38 apresentou credenciamento e proposta para os serviços de Técnica de 

Enfermagem e toda a documentação exigida no edital, sendo portanto considerada habilitada a 
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ser credenciada; 

Proponente 39 apresentou credenciamento e proposta para os serviços de Recepcionista e toda 

a documentação exigida no edital, sendo portanto considerada habilitada a ser credenciada; 

Proponente 40 apresentou credenciamento e proposta para os serviços de Técnico de 

Radiologia e toda a documentação exigida no edital, sendo portanto considerado habilitado a ser 

credenciado; 

Proponente 41 apresentou credenciamento e proposta para os serviços de Recepcionista e toda 

a documentação exigida no edital, sendo portanto considerada habilitada a ser credenciada; 

Proponente 42 apresentou credenciamento e proposta para os serviços de Médica e  

documentação, porém não apresentou o registro e Certidão Negativa do Órgão de Classe CRM, 

sendo portanto considerada inabilitada a ser credenciada; 

Proponente 43 apresentou credenciamento e proposta para os serviços de Técnica de 

Enfermagem e toda a documentação exigida no edital, sendo, portanto considerada habilitada a 

ser credenciada; 

Proponente 44 apresentou credenciamento e proposta para os serviços de Técnica de 

Enfermagem e toda a documentação exigida no edital, sendo, portanto considerada habilitada a 

ser credenciada; 

Proponente 45 apresentou credenciamento e proposta para os serviços de Recepcionista e toda 

a documentação exigida no edital, porém apresentou documentos em cópia sem autenticação, 

pelo princípio da razoabilidade fica aberto diligência para apresentação dos originais para 

autenticação no prazo de 03 (três) dias úteis como condição de habilitação para o 

credenciamento; 

Proponente 46 apresentou credenciamento e proposta para os serviços de Enfermeira e toda a 

documentação exigida no edital, sendo, portanto considerada habilitada a ser credenciada; 

Proponente 47 apresentou credenciamento e proposta para os serviços de Psicóloga e toda a 

documentação exigida no edital, sendo, portanto considerada habilitada a ser credenciada; 

Proponente 48 apresentou credenciamento e proposta para os serviços de Enfermeiro e a 

documentação exigida no edital, porém não apresentou curso de urgência e emergência exigido 

como pré-requisito para o serviço, sendo, portanto considerado inabilitado a ser credenciado; 

Proponente 49 apresentou credenciamento e proposta para os serviços de Enfermeira e a 

documentação exigida no edital, porém não apresentou curso de urgência e emergência exigido 

como pré-requisito para o serviço, sendo, portanto considerada inabilitada a ser credenciada; 

Proponente 50 apresentou credenciamento e proposta para os serviços de Psicóloga e toda a 
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documentação exigida no edital, sendo, portanto considerada habilitada a ser credenciada; 

Proponente 51 apresentou credenciamento e proposta para os serviços de Técnico de 

Enfermagem e toda a documentação exigida no edital, sendo, portanto considerado habilitado a 

ser credenciado; 

Proponente 52 apresentou credenciamento e proposta para os serviços de Técnico de 

Enfermagem e toda a documentação exigida no edital, sendo, portanto considerada habilitada a 

ser credenciada; 

Proponente 53 apresentou credenciamento e proposta para os serviços de Técnica de 

Enfermagem e a documentação, porém não apresentou a Certidão Negativa Municipal, sendo, 

portanto considerada inabilitada a ser credenciada; 

Proponente 54 apresentou credenciamento e proposta para os serviços de Psicóloga e toda a 

documentação exigida no edital, sendo, portanto considerada habilitada a ser credenciada; 

Proponente 55 apresentou credenciamento e proposta para os serviços de Técnico de 

Enfermagem e toda a documentação exigida no edital, sendo, portanto considerado habilitado a 

ser credenciado; 

Proponente 56 apresentou credenciamento e proposta para os serviços de Técnico de 

Enfermagem e toda a documentação exigida no edital, sendo, portanto considerada habilitada a 

ser credenciada; 

Proponente 57 apresentou credenciamento e proposta para os serviços de Psicóloga e toda a 

documentação exigida no edital, porém apresentou Declaração de conveniado SUS sem 

assinatura, pelo princípio da razoabilidade será aberto prazo de 03 (três) dias úteis para 

apresentação do documento válido como condição de habilitação para o credenciamento; 

Proponente 58 apresentou credenciamento e proposta para os serviços de Recepcionista e toda 

a documentação exigida no edital, sendo, portanto considerada habilitada a ser credenciada; 

Proponente 59 apresentou credenciamento e proposta para os serviços de Psicóloga e toda a 

documentação exigida no edital, porém apresentou Declaração de exercício de cargo público 

imprecisa e comprovante do PIS em cópia sem autenticação, pelo princípio da razoabilidade será 

aberto prazo de 03 (três) dias úteis para comprovações e verificações como condição de 

habilitação para o credenciamento; 

Proponente 60 apresentou credenciamento e proposta para os serviços de Enfermeira e toda a 

documentação exigida no edital, sendo, portanto considerada habilitada a ser credenciada; 

Proponente 61 apresentou credenciamento e proposta para os serviços de Nutricionista e toda 

a documentação exigida no edital, sendo, portanto considerada habilitada a ser credenciada; 
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Proponente 62 apresentou credenciamento e proposta para os serviços de Nutricionista e 

documentação, porém não apresentou a Certidão Negativa Municipal, sendo, portanto 

considerada inabilitada a ser credenciada; 

Proponente 63 apresentou credenciamento e proposta para os serviços de Enfermeira e toda a 

documentação exigida no edital, porém apresentou Certificado de curso de urgência e emergência 

pouco legível, pelo princípio da razoabilidade será aberto prazo de 03 (três) dias úteis para 

comprovações e verificações como condição de habilitação para o credenciamento; 

Proponente 64 apresentou credenciamento e proposta para os serviços de Médico e toda a 

documentação exigida no edital, sendo, portanto, considerado Habilitado a ser credenciado; 

Proponente 65 apresentou credenciamento e proposta para os serviços de Recepcionistao e 

toda a documentação exigida no edital, sendo, portanto, considerado Habilitado a ser 

credenciado; 

Proponente 66 apresentou credenciamento e proposta para os serviços de Técnica de 

Enfermagem e toda a documentação exigida no edital, porém apresentou Anexo IV – Proposta de 

credenciamento sem assinatura, pelo princípio da razoabilidade será aberto prazo de 03 (três) 

dias úteis para comprovações e verificações como condição de habilitação para o 

credenciamento; 

Proponente 67 apresentou credenciamento e proposta para os serviços de Psicólogo e toda a 

documentação exigida no edital, sendo, portanto considerada habilitada a ser credenciada; 

Proponente 68 apresentou credenciamento e proposta para os serviços de Técnica de 

Enfermagem e toda a documentação exigida no edital, porém apresentou Certidão do órgão de 

classe vencida, pelo princípio da razoabilidade será aberto prazo de 03 (três) dias úteis para 

apresentação de documento válido como condição de habilitação para o credenciamento; 

Proponente 69 apresentou credenciamento e proposta para os serviços de Técnica de 

Enfermagem e toda a documentação exigida no edital, sendo, portanto considerada habilitada a 

ser credenciada; 

Proponente 70 apresentou credenciamento e proposta para os serviços de Técnico de 

Radiologia e toda a documentação exigida no edital, sendo, portanto considerado habilitado a 

ser credenciado; 

Proponente 71 apresentou credenciamento e proposta para os serviços de Enfermeira e toda a 

documentação exigida no edital, sendo, portanto considerada habilitada a ser credenciada; 

Proponente 72 apresentou credenciamento e proposta para os serviços de Técnica de 

Enfermagem e toda a documentação exigida no edital, sendo, portanto considerada habilitada a 

ser credenciada; 



Prefeitura Municipal de Visconde do Rio Branco 

Estado de Minas Gerais 

Praça 28 de Setembro, S/N – Centro – Tel: (32) 3551-8150 – CEP 36.520-000 – Visconde do Rio Branco-MG 

 

Proponente 73 apresentou credenciamento e proposta para os serviços de Enfermeira e a 

documentação, porém não apresentou o Anexo IV de Proposta de Credenciamento, sendo, 

portanto considerada inabilitada a ser credenciada; 

Proponente 74 apresentou credenciamento e proposta para os serviços de Enfermeira e a 

documentação, porém não curso de urgência e emergência de pré-requisito para o serviço, sendo, 

portanto considerada inabilitada a ser credenciada; 

Proponente 75 apresentou credenciamento e proposta para os serviços de Técnica de 

Enfermagem e toda a documentação exigida no edital, porém apresentou Certidão Negativa 

Municipal em cópia sem autenticação, pelo princípio da razoabilidade será aberto prazo de 03 

(três) dias úteis para apresentação de documento válido como condição de habilitação para o 

credenciamento; 

Proponente 76 apresentou credenciamento e proposta para os serviços de Enfermeira e a 

documentação, porém não apresentou curso de urgência e emergência de pré-requisito para o 

serviço, sendo, portanto considerada inabilitada a ser credenciada; 

Proponente 77 apresentou credenciamento e proposta para os serviços de Médico e toda a 

documentação exigida no edital, sendo, portanto considerado habilitado a ser credenciado; 

Proponente 78 apresentou credenciamento e proposta para os serviços de Faxineira e a 

documentação, porém não apresentou Certidão Negativa Trabalhista, sendo, portanto 

considerada inabilitada a ser credenciada; 

Proponente 79 apresentou credenciamento e proposta para os serviços de Auxiliar de 

Consultório Dentário e a documentação, porém não apresentou comprovante de registro e 

certidão negativa do conselho de classe, sendo, portanto considerada inabilitada a ser 

credenciada; 

Proponente 80 apresentou credenciamento e proposta para os serviços de Recepcionista e toda 

a documentação exigida no edital, sendo, portanto considerada habilitada a ser credenciada; 

Proponente 81 apresentou credenciamento e proposta para os serviços de Enfermeira e a 

documentação, porém não apresentou a Certidão Negativa Municipal, sendo, portanto 

considerada inabilitada a ser credenciada; 

Proponente 82 apresentou credenciamento e proposta para os serviços de Faxineira e toda a 

documentação exigida no edital, sendo, portanto considerada habilitada a ser credenciada; 

Proponente 83 apresentou credenciamento e proposta para os serviços de Enfermeira e toda a 

documentação exigida no edital, porém apresentou Declaração de estar de licença sem 

vencimento de cargo efetivo da Prefeitura Municipal de Visconde do Rio Branco, pelo princípio da 

razoabilidade será aberto prazo de 03 (três) dias úteis de diligência para verificação desta 
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condição e esclarecimentos como condição de habilitação ou não para o credenciamento; 

Proponente 84 apresentou credenciamento e proposta para os serviços de Recepcionista e toda 

a documentação exigida no edital, sendo, portanto considerada habilitada a ser credenciada; 

Proponente 85 apresentou credenciamento e proposta para os serviços de Psicóloga e toda a 

documentação exigida no edital, sendo, portanto considerada habilitada a ser credenciada; 

Proponente 86 apresentou credenciamento e proposta para os serviços de Enfermeiro e a 

documentação, porém não apresentou a Certidão Negativa Municipal e o curso de urgência e 

emergência de pré-requisito, sendo, portanto considerado inabilitado a ser credenciado; 

Proponente 87 apresentou credenciamento e proposta para os serviços de Recepcionista e toda 

a documentação exigida no edital, sendo, portanto considerada habilitada a ser credenciada; 

Proponente 88 apresentou credenciamento e proposta para os serviços de Recepcionista e toda 

a documentação exigida no edital, sendo, portanto considerada habilitada a ser credenciada; 

Proponente 89 apresentou credenciamento e proposta para os serviços de Faxineira e toda a 

documentação exigida no edital, porém não apresentou dados bancários e número de 

PIS/PASEP, pelo princípio da razoabilidade será aberto prazo de 03 (três) dias úteis de diligência 

para verificação de documentos como condição de habilitação ou não para o credenciamento; 

Proponente 90 apresentou credenciamento e proposta para os serviços de Médica e toda a 

documentação exigida no edital, sendo, portanto considerada habilitada a ser credenciada; 

Proponente 91 apresentou credenciamento e proposta para os serviços de Recepcionista e toda 

a documentação exigida no edital, sendo, portanto considerada habilitada a ser credenciada; 

Proponente 92 apresentou credenciamento e proposta para os serviços de Recepcionista e a 

documentação, porém não apresentou a Certidão Negativa Municipal, sendo, portanto 

considerada inabilitada a ser credenciada; 

Proponente 93 apresentou credenciamento e proposta para os serviços de Médica e toda a 

documentação exigida no edital, porém apresentou Declaração de credenciamento imprecisa, 

pelo princípio da razoabilidade será aberto prazo de 03 (três) dias úteis de diligência para 

verificação de documentos como condição de habilitação ou não para o credenciamento; 

Proponente 94 apresentou credenciamento e proposta para os serviços de Faxineira e toda a 

documentação exigida no edital, sendo, portanto considerada habilitada a ser credenciada; 

Proponente 95 apresentou credenciamento e proposta para os serviços de Recepcionissta e 

toda a documentação exigida no edital, porém apresentou Declaração que exerce cargo efetivo na 

Prefeitura Municipal de Visconde do Rio Branco, contrário ao solicitado no item 6.2.1, letra k, 

contrariando o disposto no inciso III do Art. 9, da Lei Federal nº 8.666/93, sendo, portanto 
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considerada inabilitada a ser credenciada. 

Diante da análise das documentações acima relacionadas, a Comissão Permanente de Licitação 

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

3 (três) dias úteis para apresentação de recursos, caso interesse e no mesmo prazo, convoca 

todos proponentes em situação de diligência para comprovação de documentos, sob pena de 

desclassificação. 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, 12 de agosto de 

2021. 
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