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ATA DE ABERTURA E JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E 

REQUERIMENTO DE CREDENCIAMENTO REFERENTE À INEXIGIBILIDADE Nº. 001/2022 – 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 044/2022. 

 

Às treze horas do dia 20 do mês de abril 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. 001/2022, oriundo do 

Processo Licitatório nº. 044/2022, cujo objeto é o credenciamento de pessoas físicas devidamente 

habilitadas na condição de profissionais autônomos, ou jurídicas, para na Policlínica Municipal Dr. 

Laerte Soares de Moura e demais setores que se fizerem necessários. Publicado o edital, 

diversos pessoas manifestaram interesse em credenciar, protocolando os envelopes de 

habilitação e requerimento, sendo eles:  

 

- Proponente 001 – Luciane Ribeiro da Silva 

- Proponente 002 – Luiz Fernando Pires de Almeida 

- Proponente 003 – Priscila Santos Vieira 

- Proponente 004 – Regina Aparecida de Souza Queiroz 

- Proponente 005 – Isabel Júlia Ferreira 

- Proponente 006 – Mariana Cristina Gomes de Souza 

- Proponente 007 –Marcos Roberto Brzezowski da  Silva 

- Proponente 008 – Maria da Conceição Pires Brzezowski 

- Proponente 009 – Jemilson de Pádua Augusto Júnior 

- Proponente 010 – Fábrício Fontinelle Eugênio 

- Proponente 011 – Rosimar de Oliveira Lopes 

- Proponente 012 – Rafaela Lisboa Ignacchiti Costa 

- Proponente 013 – Raiane Barbosa Andrade Zopelaro 

- Proponente 014 – Rafaela Aparecida Claudino 

- Proponente 015 – Marina Barbosa Bonisson 

- Proponente 016 – Aline Lopes Alves 

- Proponente 017 – Dayana Rachid Queiroz Teixeira 

- Proponente 018 – Patrick Sane Teixeira Raimundo 

- Proponente 019 – Junia Patrícia Felix Ribeiro 

- Proponente 020 – Isabela de Queiroz Goring 

- Proponente 021 – Elisabeth Aparecida de Souza 
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- Proponente 022 – Fernanda Aparecida Toledo 

- Proponente 023 – Nathalya Rodrigues Coelho 

- Proponente 024 – Maisa Cardoso de Freitas 

- Proponente 025 – Debrandina Maria Gonçalves Medeiros 

- Proponente 026 – Giovana Alves Dolavale Zonta 

- Proponente 027 – Natalia Aparecida Silva 

- Proponente 028 – Jessica da Silva Santos Merces 

- Proponente 029 – Elisabete Lana da Silva 

- Proponente 030 – Poliana Cristina Agripino Corrêa 

- Proponente 031 – Nattália Macedo Ferreira 

- Proponente 032 – Débora Silva Paiva 

- Proponente 033 – Maxwel Pinto Vieira 

- Proponente 034 – Walquileia Abigail de Paula 

- Proponente 035 – Elenice Chagas da Silva 

- Proponente 036 – Eliane de Oliveira Santos 

- Proponente 037 – Celina Juliana da Cruz 

- Proponente 038 – Lara Martins Costa 

- Proponente 039 – Jordana Moura de Paula Nascimento 

- Proponente 040 – Mônica Jorge Pinto Savino 

- Proponente 041 – Paula Sartori Gonçalves Antonucci 

- Proponente 042 – Luiza Gonçalves de Souza Carlos 

- Proponente 043 – Raysa Fernanda Vieira 

- Proponente 044 – Roseni Aparecida Geraldo da Silva 

- Proponente 045 – Airiksaine Bernardina de Paula 

- Proponente 046 – Daniela Gomes Braga 

- Proponente 047 – Marcos Vinicius Batista Pereira 

- Proponente 048 – Paula Iris Andrade Silva 

- Proponente 049 – Pauline Ferraz Lourenço 

- Proponente 050 – Estéfani Rodrigues Sodré de Oliveira 

- Proponente 051 – Angélica Conceição Araújo 

- Proponente 052 – Luana Ferreira do Rego Costa 

- Proponente 053 – Edson Carlos Alberto de Paula 

- Proponente 054 – Camila Silva Vieira 

- Proponente 055 – Fabiana da Consolação Lisboa 

- Proponente 056 – Felipe Nóbrega de Paula 

- Proponente 057 – Tânia da Conceição Borges 

- Proponente 058 – Leon Jhnothan Lima Zeferino 
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- Proponente 059 – Lídia Lino Neves 

- Proponente 060 – Juana Amaral 

- Proponente 061 – Millena de Souza Sodré 

- Proponente 062 – Carla Natália Pinto Gregório 

- Proponente 063 – Leise  Aparecida dos Santos 

- Proponente 064 – Hugo Júnior Rozendo Rodrigues 

- Proponente 065 – Ana Claudia Andreza 

- Proponente 066 – Karla Maria Silvério Pereira 

- Proponente 067 – Renata de Almeida Toledo Barbieri 

- Proponente 068 – Rosinei Aparecida de Paula 

- Proponente 069 – Polyanna Teixeira Cipriano 

- Proponente 070 – Dalva Aparecida Severiano Soares 

- Proponente 071 – Murilo Ferreira Dias 

- Proponente 072 – Neusa Araújo Chagas 

- Proponente 073 – Patrícia de Oliveira Barreto 

- Proponente 074 – Ana Carolina de Paula 

- Proponente 075 – Gleberbson Roberto da Silva 

- Proponente 076 – Marilane  Bento da Rocha do Carmo 

- Proponente 077 – Ana Carolina Silva Carmanini 

- Proponente 078 – Adriely de Souza Gonçalves 

- Proponente 079 – Thuane dos Reis Ramos 

- Proponente 080 – Neusa Maria Santana Sobreira 

- Proponente 081 – Adrielly Noveli Cassimiro 

- Proponente 082 – Amanda Silva Santos 

- Proponente 083 – Halley de Lima Mendes 

- Proponente 084 – Paula Cristina de Souza Lanna 

- Proponente 085 – Fernando Duarte Inocêncio 

- Proponente 086 – Daniel Assis Cardoso Onetto 

- Proponente 087 – Mariana Rocha Reis 

- Proponente 088 – Weslita Aparecida Damiani Prata 

- Proponente 089 – Beatriz de Souza Silva 

- Proponente 090 – Joiciele Hilário Benevenuto 

- Proponente 091 – Stefane Ilário da Silva 

- Proponente 092 – Érica da Conceição de Oliveira Pinto 

- Proponente 093 – Joel Santos Custódio 

- Proponente 094 – Jane das Graças Silva Dias 

- Proponente 095 – Antônio Carlos Mendes da Silva 
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- Proponente 096 – Isabela Carla de Oliveira 

- Proponente 097 – Luimara Campos 

- Proponente 098 – Aguinaldo Luiz de Souza 

- Proponente 099 – Gabriela de Souza Ferraz 

- Proponente 100 – Renan Marques da Silva 

- Proponente 101 – Letícia de Almeida Cruz 

- Proponente 102 – Ricardo Victor de Souza 

- Proponente 103 – Elisângela Cesária de Souza 

- Proponente 104 – Cassia Aparecida Quirino de Andrade 

- Proponente 105 – Stéfane Maria Sant’ana 

- Proponente 106 – Neusa Aparecida Ramos 

- Proponente 107 – Helena de Freitas 

- Proponente 108 – Maria Amélia Pinto 

- Proponente 109 – Priscila Ribeiro Zacarias 

- Proponente 110 – Adenir Gregório dos Santos 

- Proponente 111 – Lúcio Eduardo 

- Proponente 112 – Kelly Lopes da Costa 

- Proponente 113 – Victor Venâncio Reis de Queiroz 

- Proponente 114 – Rosângela Candida de Oliveira Eduardo 

- Proponente 115 – Marina Aparecida da Silva 

- Proponente 116 – Caildes Barreira de Carvalho 

- Proponente 117 – Maycon Melão de Arruda 

- Proponente 118 – Lucas Mollica Antonucci 

- Proponente 119 – Mariana Rosa Teixeira 

- Proponente 120 – Maria da Glória dos Santos 

- Proponente 121 – Gabriela de Souza Ferraz 

- Proponente 122 – Jessica Luana dos Santos 

- Proponente 123 – Luana Magalhães Alves 

- Proponente 124 – Ronaldo Pereira do Lago 

- Proponente 125 – Valéria Marquione de Oliveira Dutra 

- Proponente 126 – Sebastiana Luiza dos Santos 

- Proponente 127 – Alexandre Júnior Riquêto Galdino 

- Proponente 128 – Taís Cristina Firmino 

- Proponente 129 – Simone Coelho Brum 

- Proponente 130 – Eduarda Alves Felisbino 

- Proponente 131 – Adriana de Souza 

- Proponente 132 – Rosângela Correia Maria Pinto 
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- Proponente 134 – Daniela Oliveira Marques de Magalhães 

 

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

Proponente 001 apresentou credenciamento e proposta para os serviços de Auxiliar de 

Serviços Gerais e toda documentação exigida no edital, sendo, portanto considerada Habilitada 

a ser credenciada;  

Proponente 002 apresentou credenciamento e proposta para os serviços de Motorista e toda 

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

Proponente 003 apresentou credenciamento e proposta para os serviços de Psicóloga e toda 

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

Proponente 004 apresentou credenciamento e proposta para os serviços de Atendente e toda 

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

Proponente 005 apresentou credenciamento e proposta para os serviços de Auxiliar de 

Serviços Gerais e toda documentação exigida no edital, sendo, portanto considerada Habilitada 

a ser credenciada; 

Proponente 006 apresentou credenciamento e proposta para os serviços de Técnico em 

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

ser credenciada; 

Proponente 007 apresentou documentos para credenciamento, porem o item 6.1 (anexo I, II, III e 

IV)  não foram preenchidos com as informações solicitadas e sem especificar o serviço 

pretendido, sendo, portanto considerado Inabilitado a ser credenciado;  

Proponente 008 apresentou documentos para credenciamento, porem o item 6.1 (anexo I, II, III e 

IV) não foram preenchidos com as informações solicitadas e sem especificar o serviço pretendido, 

sendo, portanto considerada Inabilitada a ser credenciada;  

Proponente 009 apresentou credenciamento e proposta para os serviços de Atendente e toda 

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

Proponente 010 apresentou credenciamento e proposta para os serviços de Técnico em 

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

ser credenciado; 

Proponente 011 apresentou credenciamento e proposta para os serviços de Técnico em 

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

ser credenciada; 

Proponente 012 apresentou credenciamento e proposta para os serviços de Enfermeira e toda 

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

Proponente 013 apresentou credenciamento e proposta para os serviços de Enfermeira e toda 

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

Proponente 014 apresentou documentos para credenciamento, porem deixou de apresentar o 



Prefeitura Municipal de Visconde do Rio Branco 

Estado de Minas Gerais 

Anexo Administrativo (Antigo Fórum) 

Praça 28 de Setembro, nº 281 - Centro - Tel: (32) 3551-8150 - CEP 36.520-000 - Visconde do Rio Branco-MG 

 

documento contido no item 6.1 (anexo I) e não especificou o serviço pretendido no anexo IV do 

mesmo item, sendo, portanto considerada Inabilitada a ser credenciada;  

Proponente 015 apresentou credenciamento e proposta para os serviços de Enfermeira e toda 

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

Proponente 016 apresentou credenciamento e proposta para os serviços de Enfermeira e toda 

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

Proponente 017 apresentou credenciamento e proposta para os serviços de Enfermeira e toda 

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

Proponente 018 apresentou credenciamento e proposta para os serviços de Auxiliar de 

Serviços Gerais e toda documentação exigida no edital, sendo, portanto considerada Habilitada 

a ser credenciada; 

Proponente 019 apresentou credenciamento e proposta para os serviços de Técnico em 

Enfermagem e toda documentação exigida no edital, prazo de 03 (três) dias para apresentação 

dos documentos originais, sendo, portanto considerado Habilitado a ser credenciado;  

Proponente 020 apresentou credenciamento e proposta para os serviços de Atendente e toda 

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

Proponente 021 apresentou credenciamento e porem deixou de apresentar currículo e os 

documentos exigidos no item 6.2.1 alíneas g, h, i e j, sendo, portanto considerada Inabilitada a 

ser credenciada; 

Proponente 022 apresentou credenciamento e proposta para os serviços de Técnico em 

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

ser credenciada; 

Proponente 023 apresentou credenciamento e proposta para os serviços de Enfermeira e toda 

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

Proponente 024 apresentou credenciamento e proposta para os serviços de Auxiliar de Saúde 

Bucal e toda documentação exigida no edital, sendo, portanto considerada Habilitada a ser 

credenciada; 

Proponente 025 apresentou credenciamento e proposta para os serviços de Atendente e toda 

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

Proponente 026 apresentou credenciamento e porem deixou de apresentar a documentação 

exigida no item 6.1, sendo, portanto considerada Inabilitada a ser credenciada; 

Proponente 027 apresentou credenciamento e proposta para os serviços de Atendente e toda 

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

Proponente 028 apresentou credenciamento e proposta para os serviços de Auxiliar de 

Serviços Gerais e toda documentação exigida no edital, sendo, portanto considerada Habilitada 

a ser credenciada; 

Proponente 029 apresentou credenciamento e proposta para os serviços de Auxiliar de 
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Serviços Gerais e toda documentação exigida no edital, sendo, portanto considerada Habilitada 

a ser credenciada; 

Proponente 030 apresentou credenciamento e proposta para os serviços de Psicóloga e toda 

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

Proponente 031 apresentou credenciamento e proposta para os serviços de Enfermeira e toda 

documentação exigida no edital, porém em razão do art. 87, III da Lei 8666/93 encontra-se 

Inabilitada a ser credenciada; 

Proponente 032 apresentou credenciamento e proposta para os serviços de Enfermeira e toda 

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

Proponente 033 apresentou credenciamento e proposta para os serviços de Dentista e toda 

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

Proponente 034 apresentou credenciamento e proposta para os serviços de Atendente e toda 

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

Proponente 035 apresentou credenciamento e proposta para os serviços de Técnico em 

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

ser credenciada; 

Proponente 036 apresentou credenciamento e proposta para os serviços de Auxiliar de 

Serviços Gerais e toda documentação exigida no edital, sendo, portanto considerada Habilitada 

a ser credenciada; 

Proponente 037 apresentou credenciamento e proposta para os serviços de Auxiliar de 

Serviços Gerais e toda documentação exigida no edital, sendo, portanto considerada Habilitada 

a ser credenciada; 

Proponente 038 apresentou credenciamento e proposta para os serviços de Atendente e toda 

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

Proponente 039 apresentou credenciamento e proposta para os serviços de Enfermeira e toda 

documentação exigida no edital, prazo de 03 (três) dias para assinatura das declarações, sendo, 

portanto considerado Habilitado a ser credenciado;  

Proponente 040 apresentou credenciamento e proposta para os serviços de Enfermeira e toda 

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

Proponente 041 apresentou credenciamento e proposta para os serviços de Técnico em 

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

ser credenciada; 

Proponente 042 apresentou credenciamento e proposta para os serviços de Auxiliar de 

Serviços Gerais e toda documentação exigida no edital, sendo, portanto considerada Habilitada 

a ser credenciada; 

Proponente 043 apresentou credenciamento, porem não especificou o serviço pretendido no 

anexo IV, sendo, portanto considerada Inabilitada a ser credenciada; 
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Proponente 044 apresentou credenciamento e proposta para os serviços de Técnico em 

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

ser credenciada; 

Proponente 045 apresentou credenciamento e proposta para os serviços de Enfermeira e toda 

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

Proponente 046 apresentou credenciamento e proposta para os serviços de Dentista e toda 

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

Proponente 047 apresentou credenciamento e proposta para os serviços de Técnico em 

Enfermagem e toda documentação exigida no edital, prazo de 03 (três) dias para apresentação 

dos documentos originais, sendo, portanto considerado Habilitado a ser credenciado;  

Proponente 048 apresentou credenciamento e proposta para os serviços de Técnico em 

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

ser credenciada; 

Proponente 049 apresentou credenciamento e proposta para os serviços de Psicóloga e toda 

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

Proponente 050 apresentou credenciamento e proposta para os serviços de Psicóloga e toda 

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

Proponente 051 apresentou credenciamento e proposta para os serviços de Técnico em 

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

ser credenciada; 

Proponente 052 apresentou credenciamento e proposta para os serviços de Técnico em 

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

ser credenciada; 

Proponente 053 apresentou credenciamento e proposta para os serviços de Técnico em 

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

ser credenciado; 

Proponente 054 apresentou documentos para credenciamento, porem deixou de apresentar o 

comprovante de experiência profissional em urgência e emergência, sendo, portanto considerada 

Inabilitada a ser credenciada;  

Proponente 055 apresentou documentos para credenciamento, porem deixou de apresentar o 

comprovante de experiência profissional em urgência e emergência, sendo, portanto considerada 

Inabilitada a ser credenciada;  

Proponente 056 apresentou credenciamento e porem deixou de apresentar o documento exigidos 

no item 6.2.1, alínea f, sendo, portanto considerado Inabilitado a ser credenciado; 

Proponente 057 apresentou credenciamento e proposta para os serviços de Enfermeira e toda 

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

Proponente 058 apresentou credenciamento e proposta para os serviços de Atendente e toda 
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documentação exigida no edital, sendo, portanto considerado Habilitado a ser credenciado; 

Proponente 059 apresentou credenciamento e proposta para os serviços de Dentista e toda 

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

Proponente 060 apresentou credenciamento e proposta para os serviços de Enfermeira e toda 

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

Proponente 061 apresentou credenciamento e proposta para os serviços de Atendente e 

Auxiliar de Serviços Gerais e toda documentação exigida no edital, prazo de 03 (três) dias para 

optar qual prestação de serviço será realizada, sendo, portanto considerado Habilitado a ser 

credenciado; 

Proponente 062 apresentou documentos para credenciamento, porem não especificou o serviço 

pretendido no anexo IV, sendo, portanto considerada Inabilitada a ser credenciada;  

Proponente 063 apresentou credenciamento e proposta para os serviços de Atendente e toda 

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

Proponente 064 apresentou documentos para credenciamento, porem deixou de apresentar o 

comprovante de experiência profissional em urgência e emergência, sendo, portanto considerado 

Inabilitado a ser credenciado; 

Proponente 065 apresentou credenciamento e proposta para os serviços de Enfermeira e toda 

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

Proponente 066 apresentou credenciamento e proposta para os serviços de Auxiliar de 

Serviços Gerais e toda documentação exigida no edital, sendo, portanto considerada Habilitada 

a ser credenciada; 

Proponente 067 apresentou credenciamento e proposta para os serviços de Enfermeira e toda 

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

Proponente 068 apresentou documentos para credenciamento, porem não apresentou os anexo 

I, II, III e IV, sendo, portanto considerada Inabilitada a ser credenciada; 

Proponente 069 apresentou credenciamento e proposta para os serviços de Enfermeira e toda 

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

Proponente 070 apresentou documentos para credenciamento, porem não especificou o serviço 

pretendido no anexo IV, sendo, portanto considerada Inabilitada a ser credenciada;  

Proponente 071 apresentou credenciamento e proposta para os serviços de Auxiliar de 

Serviços Gerais e toda documentação exigida no edital, sendo, portanto considerado Habilitado 

a ser credenciado; 

Proponente 072 apresentou credenciamento e proposta para os serviços de Auxiliar de 

Serviços Gerais e toda documentação exigida no edital, sendo, portanto considerado Habilitado 

a ser credenciado; 

Proponente 073 apresentou credenciamento e proposta para os serviços de Psicóloga e toda 

documentação exigida no edital, sendo, portanto considerada Habilitada a ser credenciada; 
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Proponente 074 apresentou credenciamento e proposta para os serviços de Auxiliar de 

Serviços Gerais e toda documentação exigida no edital, sendo, portanto considerada Habilitada 

a ser credenciada; 

Proponente 075 apresentou documentos para credenciamento, porem deixou de apresentar o 

comprovante de experiência profissional em urgência e emergência, sendo, portanto considerada 

Inabilitada a ser credenciada;  

Proponente 076 apresentou documentos para credenciamento, porem deixou de apresentar CND 

Municipal, sendo, portanto considerada Inabilitada a ser credenciada;  

Proponente 077 apresentou credenciamento e proposta para os serviços de Enfermeira e toda 

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

Proponente 078 apresentou credenciamento e proposta para os serviços de Enfermeira e toda 

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

Proponente 079 apresentou credenciamento e proposta para os serviços de Enfermeira e toda 

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

Proponente 080 apresentou credenciamento e proposta para os serviços de Auxiliar de 

Serviços Gerais e toda documentação exigida no edital, sendo, portanto considerada Habilitada 

a ser credenciada; 

Proponente 081 apresentou credenciamento e proposta para os serviços de Atendente e toda 

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

Proponente 082 apresentou credenciamento e proposta para os serviços de Atendente e 

Auxiliar de Serviços Gerais e toda documentação exigida no edital, prazo de 03 (três) dias para 

optar qual prestação de serviço será realizada, sendo, portanto considerado Habilitado a ser 

credenciado; 

Proponente 083 apresentou credenciamento e proposta para os serviços de Enfermeiro e toda 

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

Proponente 084 apresentou credenciamento e proposta para os serviços de Auxiliar de 

Serviços Gerais e toda documentação exigida no edital, sendo, portanto considerada Habilitada 

a ser credenciada; 

Proponente 085 apresentou credenciamento e proposta para os serviços de Psicólogo e toda 

documentação exigida no edital, prazo de 03 (três) dias para assinatura das declarações, sendo, 

portanto considerado Habilitado a ser credenciado;  

Proponente 086 apresentou documentos para credenciamento, porem deixou de apresentar o 

comprovante de experiência profissional em urgência e emergência, sendo, portanto considerada 

Inabilitada a ser credenciada; 

Proponente 087 apresentou credenciamento e proposta para os serviços de Enfermeira e toda 

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

Proponente 088 apresentou credenciamento e proposta para os serviços de Atendente e toda 
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documentação exigida no edital, sendo, portanto considerada Habilitada a ser credenciada; 

Proponente 089 apresentou credenciamento e proposta para os serviços de Enfermeiro e toda 

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

Proponente 090 apresentou documentos para credenciamento, porem deixou de apresentar o 

comprovante de experiência profissional em urgência e emergência, sendo, portanto considerada 

Inabilitada a ser credenciada; 

Proponente 091 apresentou credenciamento e proposta para os serviços de Atendente e toda 

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

Proponente 092 apresentou credenciamento e proposta para os serviços de Atendente e toda 

documentação exigida no edital, prazo de 03 (três) dias para assinatura da declarações anexo III, 

sendo, portanto considerada Habilitada a ser credenciada;  

Proponente 093 apresentou documentos para credenciamento, porem não apresentou os anexo 

III e IV, CND Municipal e CND Federal, sendo, portanto considerado Inabilitado a ser 

credenciado; 

Proponente 094 apresentou documentos para credenciamento, porem não apresentou o anexo 

III, sendo, portanto considerada Inabilitada a ser credenciada; 

Proponente 095 apresentou documentos para credenciamento, porem não apresentou o anexo 

III, sendo, portanto considerado Inabilitado a ser credenciado; 

Proponente 096 apresentou documentos para credenciamento, porem não especificou o serviço 

pretendido no anexo IV, sendo, portanto considerada Inabilitada a ser credenciada;  

Proponente 097 apresentou documentos para credenciamento, porem não apresentou CND 

trabalhista, sendo, portanto considerada Inabilitada a ser credenciada;  

Proponente 098 apresentou documentos para credenciamento, porem não apresentou Carteira 

Nacional de Habilitação Categoria “D” ou “E”, sendo, portanto considerado Inabilitado a ser 

credenciado; 

Proponente 099 apresentou documentos para credenciamento, porem deixou de apresentar  

declaração de experiência profissional e certificado ou declaração de experiência dos  Protocolo 

de Manchester, sendo, portanto considerada Inabilitada a ser credenciada; 

Proponente 100 apresentou documentos para credenciamento, porem deixou de apresentar os 

documentos exigidos no item 6.1 (anexo III e IV), sendo, portanto considerado Inabilitado a ser 

credenciado; 

Proponente 101 apresentou credenciamento e proposta para os serviços de Nutricionista e toda 

documentação exigida no edital, prazo de 03 (três) dias para assinatura das declarações, sendo, 

portanto considerada Habilitada a ser credenciada;  

Proponente 102 apresentou documentos para credenciamento, porem deixou de apresentar os 

documentos exigidos no item 6.1 (anexo III e IV), sendo, portanto considerado Inabilitado a ser 

credenciado; 
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Proponente 103 apresentou credenciamento e porem deixou de apresentar o documento exigidos 

no item 6.2.1, alínea f, sendo, portanto considerada Inabilitada a ser credenciada; 

Proponente 104 apresentou documentos para credenciamento, porem não especificou o serviço 

pretendido no anexo IV, sendo, portanto considerada Inabilitada a ser credenciada; 

Proponente 105 apresentou documentos para credenciamento, porem deixou de apresentar o 

comprovante de experiência profissional em urgência e emergência e os documentos exigidos no 

item 6.1 (anexo III), sendo, portanto considerada Inabilitada a ser credenciada; 

Proponente 106 apresentou credenciamento e proposta para os serviços de Técnico em 

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

ser credenciada; 

Proponente 107 apresentou credenciamento e proposta para os serviços de Auxiliar de 

Serviços Gerais e toda documentação exigida no edital, sendo, portanto considerada Habilitada 

a ser credenciada; 

Proponente 108 apresentou documentos para credenciamento, porem não apresentou 

documento exigidos no item 6.2.1, alínea “g”, sendo, portanto considerada Inabilitada a ser 

credenciada; 

Proponente 109 apresentou credenciamento e proposta para os serviços de Técnico em 

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

ser credenciada; 

Proponente 110 apresentou credenciamento e proposta para os serviços de Auxiliar de 

Serviços Gerais e toda documentação exigida no edital, sendo, portanto considerado Habilitado 

a ser credenciado; 

Proponente 111 apresentou documentos para credenciamento, porem não apresentou 

documento exigidos no item 6.2.1, alínea “g”, sendo, portanto considerado Inabilitado a ser 

credenciado; 

Proponente 112 apresentou credenciamento e proposta para os serviços de Atendente e toda 

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

Proponente 113 apresentou documentos para credenciamento, porem não apresentou 

documento exigidos no item 6.2.1, alínea “g” e “h”, sendo, portanto considerado Inabilitado a ser 

credenciado; 

Proponente 114 apresentou documentos para credenciamento, porem não apresentou 

documento exigidos no item 6.2.1, alínea “g” e “j”, sendo, portanto considerado Inabilitado a ser 

credenciado; 

Proponente 115 apresentou documentos para credenciamento, porem não apresentou 

documento exigidos no item 6.2.1, alínea “f”, sendo, portanto considerado Inabilitado a ser 

credenciado; 

Proponente 116 apresentou documentos para credenciamento, porem não apresentou 
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apresentar os documentos exigidos no item 6.1 (anexo IV) e no item 6.2.1, alínea “b”, sendo, 

portanto considerado Inabilitado a ser credenciado; 

Proponente 117 apresentou documentos para credenciamento, porem deixou de apresentar os 

documentos exigidos no item 6.1 (anexo III e IV), sendo, portanto considerado Inabilitado a ser 

credenciado; 

Proponente 118 apresentou credenciamento e proposta para os serviços de Psicólogo e toda 

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

Proponente 119 apresentou credenciamento e proposta para os serviços de Auxiliar de 

Serviços Gerais e toda documentação exigida no edital, sendo, portanto considerada Habilitada 

a ser credenciada; 

Proponente 120 apresentou credenciamento e proposta para os serviços de Auxiliar de 

Serviços Gerais e toda documentação exigida no edital, sendo, portanto considerada Habilitada 

a ser credenciada; 

Proponente 121 apresentou documentos para credenciamento, porem deixou de apresentar  

declaração de experiência profissional e certificado ou declaração de experiência dos  Protocolo 

de Manchester e item 6.2.1, alínea “h”, sendo, portanto considerada Inabilitada a ser 

credenciada; 

Proponente 122 apresentou credenciamento e proposta para os serviços de Auxiliar de 

Serviços Gerais e toda documentação exigida no edital, sendo, portanto considerada Habilitada 

a ser credenciada; 

Proponente 123 apresentou credenciamento e proposta para os serviços de Atendente e toda 

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

Proponente 124 apresentou credenciamento e proposta para os serviços de Técnico em 

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

ser credenciada; 

Proponente 125 apresentou documentos para credenciamento, porem não especificou o serviço 

pretendido no item 6.1 (anexo IV), sendo, portanto considerada Inabilitada a ser credenciada; 

Proponente 126 apresentou documentos para credenciamento, porem não apresentou o 

documento exigido no item 6.1.2, “h”, sendo, portanto considerada Inabilitada a ser credenciada; 

Proponente 127 apresentou documentos para credenciamento, porem deixou de apresentar a 

documentação exigida no item 6.1 (anexo III e IV) e item 6.1.2, “h” e “j”, sendo, portanto 

considerada Inabilitada a ser credenciada; 

Proponente 128 apresentou credenciamento e proposta para os serviços de Auxiliar de 

Serviços Gerais e toda documentação exigida no edital, sendo, portanto considerada Habilitada 

a ser credenciada; 

Proponente 129 apresentou documentos para credenciamento, porem não apresentou o 

documento exigido no item 6.1.2, “h”, sendo, portanto considerada Inabilitada a ser credenciada; 
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Proponente 130 apresentou credenciamento e proposta para os serviços de Atendente e toda 

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

Proponente 131 apresentou documentos para credenciamento, porem não apresentou o 

documento exigido no item 6.1.2, “f”, sendo, portanto considerada Inabilitada a ser credenciada; 

Proponente 132 apresentou documentos para credenciamento, porem não apresentou o 

documento exigido no item 6.1.2, “g”, “h” e “i”, sendo, portanto considerada Inabilitada a ser 

credenciada; 

Proponente 133 apresentou documentos para credenciamento, porem não apresentou o 

documento exigido no item 6.1.2, “g”, “h” e “j”, sendo, portanto 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 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 Dandara Ferreira Aguiar e Mariana Martins de Queiroz. 

Visconde do Rio Branco, 20 de abril de 2022. 
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