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ATA VII DE ABERTURA E JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E 

REQUERIMENTO DE CREDENCIAMENTO REFERENTES À INEXIGIBILIDADE Nº. 017/2021 – 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 226/2021. 

 

Às treze horas do dia dois do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois 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. 003/2022, de 11 de janeiro de 

2022, 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. 017/2021, oriundo do 

Processo Licitatório nº. 226/2021, 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 39 – Luimara Campos;  

- Proponente 40 – Elisabete Lana da Silva;  

- Proponente 41 – Anne Benatti Ribeiro;  

- Proponente 42 – Rosimar Candido Gouveia de Castro; 

- Proponente 43 – Marcelo Torres Santiago; 

- Proponente 44 – Carlos Alberto Carneiro Conceição Júnior; 

- Proponente 45 – Patrícia de Almeida Veríssimo; 

- Proponente 46 – Thalita Rolleigh da Silva; 

- Proponente 47 – Amélia Aparecida de Souza Lima; 

- Proponente 48 – Adrielle de Cássia Ferreira; 

- Proponente 49 – Thaynara Camila de Souza Cavali; 

- Proponente 50 – Isabel Júlia Ferreira; 

- Proponente 51 – Vanilda Helena da Silva; 

- Proponente 52 – Taynara Aparecida Pierotti Marques; 

- Proponente 53 – Luciane Ribeiro da Silva; 

- Proponente 54 – Bruno Costa Barbosa LTDA; 

- Proponente 55 – Rodolfo de Freitas Rodrigues; 

- Proponente 56 - Laura Vitória Viana Caixeta. 

 

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

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

documentação exigida no edital, sendo, portanto considerada Habilitada a ser credenciada;  
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Proponente 40 apresentou credenciamento e proposta para os serviços de Faxineira e toda 

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

Proponente 41 apresentou credenciamento e proposta para os serviços de Médica e 

documentação no edital, porém deixou de apresenta o currículo exigido no item 6.2.1, “b”, 

comprovante do PIS/PASEP, CND Federal, CND Municipal, CND Trabalhista sendo, portanto 

considerada Inabilitada a ser credenciada;  

Proponente 42 apresentou documentos para credenciamento sem especificar o serviço 

pretendido, deixou ainda de apresentar o anexo IV, sendo, portanto considerada Inabilitada a ser 

credenciada;  

Proponente 43 apresentou credenciamento e proposta para os serviços de Médico e toda 

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

Proponente 44 apresentou documentos para credenciamento para serviços de Médico, porém 

deixou de apresentar Alvará de Funcionamento, Comprovante de Inscrição no Conselho de 

Classe e apresentou CND’s FGTS, Federal da empresa, Municipal, do CRM de pessoa jurídica 

quando o credenciamento foi realizado em nome de pessoa física, sendo portanto considerado 

Inabilitado a ser credenciado;   

Proponente 45 apresentou documentos para credenciamento sem especificar o serviço 

pretendido, deixou ainda de apresentar o anexo IV, sendo, portanto considerada Inabilitada a ser 

credenciada; 

Proponente 46 apresentou credenciamento e proposta para os serviços de Médica e toda 

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

Proponente 47 apresentou credenciamento e proposta para os serviços de Faxineira e toda 

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

Proponente 48 apresentou credenciamento e proposta para os serviços de Faxineira, porém 

deixou de assinar as declarações, pelo Princípio da Razoabilidade abre-se prazo de 03 (três) dias 

para regularização; 

Proponente 49 apresentou documentos para credenciamento para serviços de Atendente, porém 

deixou de apresentar CND’s Federal, Estadual e Municipal, Trabalhista sendo, portanto 

considerada Inabilitada a ser credenciada;  

Proponente 50 apresentou credenciamento e proposta para os serviços de Faxineira e toda 

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

Proponente 51 apresentou credenciamento e proposta para os serviços de Faxineira e toda 

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

Proponente 52 apresentou credenciamento e proposta para os serviços de Faxineira e toda 

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

Proponente 53 apresentou credenciamento e proposta para os serviços de Faxineira e toda 

documentação exigida no edital, sendo, portanto considerada Habilitada a ser credenciada; 
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Proponente 54 apresentou credenciamento e proposta para os serviços de Médico e toda 

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

Proponente 55 apresentou credenciamento e proposta para os serviços de Faxineiro e toda 

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

Proponente 56 apresentou documentos para credenciamento para serviços de Médica, porém 

deixou de apresentar Anexos II, III e IV, CND do Conselho de Classe e apresentou CND’s FGTS, 

Federal da empresa, Municipal, do CRM de pessoa jurídica quando o credenciamento foi 

realizado em nome de pessoa física, sendo, portanto considerado Inabilitada a ser credenciado;   

 

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 e passará o 

resultado à secretaria requisitante para devidas providências cabíveis. 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 

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

Visconde do Rio Branco, 02 de fevereiro de 2022. 
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