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ATA DE ABERTURA E JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E 

REQUERIMENTO DE CREDENCIAMENTO REFERENTE À INEXIGIBILIDADE Nº. 006/2022 – 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 072/2022. 

 

Às treze horas do dia 11 do mês de maio 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. 006/2022, oriundo do 

Processo Licitatório nº. 072/2022, cujo objeto é o credenciamento de pessoas jurídicas e físicas, 

para atuarem como oficineiros/instrutores, para atender as oficinas e programas pertencentes à  

Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, nas  atividades  de  formação,  

capacitação  e  instrução  dos  seus  usuários, Capoeira, Canto/Coral, Dança de Salão, 

Samba/Gafieira, Pilates, Aula de Percursão, Ballet, Jazz, Danças Urbanas, Teatro, Artes Cênicas, 

Futebol de campo, Futebol Society, Artesanto, Artes Marciais, Volei, Ginástica Artística, Funcional, 

Caminhada, Basquete, Trilha, Atividade Circense. Publicado o edital, diversos pessoas 

manifestaram interesse em credenciar, protocolando os envelopes de habilitação e requerimento, 

sendo eles:  

 

- Proponente 001 – Leonardo Luiz Pereira 09548707608 – Instrutor de Futebol de Campo 

- Proponente 002 – César Luiz da Silva 08202708656 – Instrutor de Futebol Society 

- Proponente 003 – Reinaldo Júnior da Silva 05548622633 – Instrutor de Futebol de Campo 

- Proponente 004 – Paulo Sérgio Leite 07448552686 – Instrutor de Futebol de Campo 

- Proponente 005 – Deolira Geralda Aparecida de Freitas 10825759846 – Oficina Artesanato  

- Proponente 006 – Giovana Manicucci Komatsu Cirnon 13396735608 – Instrutora de Caminhada 

e Funcional 

- Proponente 007 –Tamires de Oliveira Norberto 11237026679 - Instrutora de Pilates e Funcional 

- Proponente 008 – Dennis Candido Mafalda 110722996-07 - Instrutor de Capoeira 

- Proponente 009 – Maria Clara Lopes Caetano 12874087610 - Instrutora de Ginástica Artística, 

Atividade Circense, Ballet e Funcional 

- Proponente 010 – Michelle Pinto Araújo 11879278642-Instrurora de Ginástica Artística                                                                             

- Proponente 011 – Maria Eliane Tavares Ferras Martins – Oficina de Artesanato 

- Proponente 012 – Matheus de Oliveira Souza -  Instrutor de Vôlei e Basquete 

- Proponente 013 – Alan Ferreira de Assis 05918228659 – Instrutor de Capoeira 

- Proponente 014 – Yuri Julian José Almeida Mariano – Instrutor de Futebol de Campo e Futebol 

Society 
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- Proponente 015 – Andreia Aparecida dos Santos 05150128003 – Instrutora de Vôlei 

- Proponente 016 – Nélio Carlos de Oliveira Constantino 09400406703 – Instrutor de Funcional 

- Proponente 017 – Leonardo José da Rocha – Instrutor de Trilha 

- Proponente 018 – Rosimeire Cardoso 06895064656 – Oficina de Artesanato 

- Proponente 019 – Daniele de Fátima Soares – Instrutora de Caminhada 

- Proponente 020 – Pablo Felipe Messias Amariolo - Instrutor de Futebol de Campo e Futebol 

Society 

- Proponente 021 – Pâmela Verazzeni de Cardoso – Instrutor de Futebol de Campo  

- Proponente 022 – Seletra Treinamento e Consultoria LTDA ME – Instrutor de Capoeira, 

Canto/Coral, Dança de Salão, Samba/Gafieira, Pilates, Aula de Percursão, Ballet, Jazz, Danças 

Urbanas, Teatro, Artes Cênicas, Futebol de campo, Futebol Society, Artesanto, Artes Marciais, 

Volei, Ginástica Artística, Funcional, Caminhada, Basquete, Trilha, Atividade Circense 

- Proponente 023 – Huelton Tavares Ferreira – Instrutor de Futebol de Campo 

- Proponente 024 – Joaquim Igor Pereira de Andrade 13344734636 – Instrutor de Capoeira 

- Proponente 025 – Thales Santos Almeida 07728764608 – Instrutora de Dança Urbana e 

Atividade Circense 

- Proponente 026 – Michel Luiz Cruz de Oliveira 10907120652 – Instrutora de Capoeira 

- Proponente 027 – Douglas Edson do Nascimento 03958606601 – Instrutor de Futebol de 

Campo e Futebol Society 

- Proponente 028 – Rildo Rimenes dos Reis - Instrutor de Futebol de Campo, Futebol Society e 

caminhada 

- Proponente 029 – Adriano Luiz dos Ramos – Instrutor de Dança Urbana, Jazz e atividade 

circense. 

 

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

Proponente 001 apresentou toda documentação exigida no edital, porém o atestado de 

experiência não contém informações suficientes de pessoa jurídica de direito público ou privado 

ou outro órgão que o emitiu, conforme orientado no item 6.2.1, alínea “p” do Edital. Prazo de 03 

(três) dias para apresentar atestado válido sob pena de desclassificação; 

Proponente 002 apresentou toda a documentação exigida no edital, sendo considerado, portanto, 

Habilitado a ser credenciado; 

Proponente 003 apresentou toda a documentação exigida no edital, sendo considerado, portanto, 

Habilitado a ser credenciado; 

Proponente 004 apresentou toda documentação exigida no edital, porém o atestado de 

experiência não contém informações suficientes de pessoa jurídica de direito público ou privado 

ou outro órgão que o emitiu, conforme orientado no item 6.2.1, alínea “p” do Edital. Prazo de 03 

(três) dias para apresentar atestado válido sob pena de desclassificação; 
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Proponente 005 apresentou toda a documentação exigida no edital, sendo considerado, portanto, 

Habilitada a ser credenciada; 

Proponente 006 Para os dois credenciamentos não apresentou, Estatuto Social ou Contrato 

Social exigido para Pessoa Jurídica conforme item 6.2.1, alínea ”b” do edital e atestado de 

experiência não contém informações suficientes de pessoa jurídica de direito público ou privado 

ou outro órgão que o emitiu, conforme orientado no item 6.2.1, alínea “p” do Edital. No que se 

refere ao Credenciamento de Instrutora de Funcional não apresentou carteira profissional ou CND 

do conselho de classe exigido para prestação de serviços de Educador Físico conforme Lei 

9696/98 art. 1 e 3, ainda, sendo, portanto, considerada Inabilitada; 

Proponente 007 apresentou toda a documentação exigida no edital, sendo considerado, portanto, 

Habilitada a ser credenciada; 

Proponente 008 apresentou toda a documentação exigida no edital, sendo considerado, portanto, 

Habilitado a ser credenciado; 

Proponente 009 apresentou toda a documentação exigida no edital, sendo considerado, portanto, 

Habilitada a ser credenciada; 

Proponente 010 apresentou termo de credenciamento em divergência em nome e CPF, o 

atestado de experiência não contém informações suficientes de pessoa jurídica de direito público 

ou privado ou outro órgão que o emitiu, conforme orientado no item 6.2.1, alínea “p” do Edital e 

não apresentou cópia de curso, certificado do conselho de classe, sendo, portanto considerada 

Inabilitada a ser credenciada; 

Proponente 011 apresentou toda a documentação exigida no edital, sendo considerado, portanto, 

Habilitada a ser credenciada; 

Proponente 012 apresentou toda documentação exigida no edital, porém o atestado de 

experiência não contém informações suficientes de pessoa jurídica de direito público ou privado 

ou outro órgão que o emitiu, conforme orientado no item 6.2.1, alínea “p” do Edital. Prazo de 03 

(três) dias para apresentar atestado válido sob pena de desclassificação; 

Proponente 013 apresentou toda a documentação exigida no edital, sendo considerado, portanto, 

Habilitado a ser credenciado; 

Proponente 014 apresentou toda a documentação exigida no edital, sendo considerado, portanto, 

Habilitado a ser credenciado; 

Proponente 015 apresentou toda documentação exigida no edital, porém o atestado de 

experiência não contém informações suficientes de pessoa jurídica de direito público ou privado 

ou outro órgão que o emitiu, conforme orientado no item 6.2.1, alínea “p” do Edital. Prazo de 03 

(três) dias para apresentar atestado válido sob pena de desclassificação; 

Proponente 016 apresentou toda documentação exigida no edital, porém o atestado de 

experiência não contém informações suficientes de pessoa jurídica de direito público ou privado 

ou outro órgão que o emitiu, conforme orientado no item 6.2.1, alínea “p” do Edital e não 
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apresentou carteira profissional ou CND do conselho de classe exigido para prestação de serviços 

de Educador Físico conforme Lei 9696/98 art. 1 e 3, ainda, sendo, portanto, considerado 

Inabilitado; 

Proponente 017 apresentou toda documentação exigida no edital, porém o atestado de 

experiência não contém informações suficientes de pessoa jurídica de direito público ou privado 

ou outro órgão que o emitiu, conforme orientado no item 6.2.1, alínea “p” do Edital, bem como não 

indica prestação de serviço diferente a da proposta. Prazo de 03 (três) dias para apresentar 

atestado válido sob pena de desclassificação; 

Proponente 018 apresentou toda documentação exigida no edital, porém o atestado de 

experiência não contém informações suficientes de pessoa jurídica de direito público ou privado 

ou outro órgão que o emitiu, conforme orientado no item 6.2.1, alínea “p” do Edital, não 

apresentou a certidão conforme item 6.2.1 alínea “f” do edital, sendo, portanto, considerada 

Inabilitada; 

Proponente 019 apresentou toda documentação exigida no edital, porém o atestado de 

experiência não contém informações suficientes de pessoa jurídica de direito público ou privado 

ou outro órgão que o emitiu, conforme orientado no item 6.2.1, alínea “p” do Edital, além de estar 

em divergência com o credenciamento pretendido. Prazo de 03 (três) dias para apresentar 

atestado válido sob pena de desclassificação; 

Proponente 020 apresentou toda documentação exigida no edital, porém o anexo IV está em  

divergindo com o nome apresentado. Prazo de 03 (três) dias para apresentação do anexo válido, 

sob pena de desclassificação; 

 Proponente 021 apresentou toda documentação exigida no edital, porém o atestado de 

experiência não contém informações suficientes de pessoa jurídica de direito público ou privado 

ou outro órgão que o emitiu, conforme orientado no item 6.2.1, alínea “p” do Edital. Prazo de 03 

(três) dias para apresentar atestado válido sob pena de desclassificação; 

Proponente 022 Apresentou toda documenta exigida no edital, porém deixou de apresentar o 

corpo técnico dos profissionais que prestarão os serviços nas oficinas e cursos, certificados ou 

carteira profissional de classe quando se enquadrar no item 6.2.1 alíneas “n” e “p” previsto no 

edital. Prazo de 03 (três) dias para apresentar documentação sob pena de desclassificação 

Proponente 023 apresentou toda documentação exigida no edital, porém o atestado de 

experiência não contém informações suficientes de pessoa jurídica de direito público ou privado 

ou outro órgão que o emitiu, conforme orientado no item 6.2.1, alínea “p” do Edital. Prazo de 03 

(três) dias para apresentar atestado válido sob pena de desclassificação; 

Proponente 024 apresentou toda a documentação exigida no edital, sendo considerado, portanto, 

Habilitado a ser credenciado; 

Proponente 025 apresentou toda a documentação exigida no edital, sendo considerado, portanto, 

Habilitado a ser credenciado; 
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Proponente 026 apresentou toda a documentação exigida no edital, sendo considerado, portanto, 

Habilitado a ser credenciado; 

Proponente 027 apresentou toda a documentação exigida no edital, sendo considerado, portanto, 

Habilitado a ser credenciado; 

Proponente 028 apresentou toda documentação exigida no edital, porém o atestado de 

experiência não contém informações suficientes de pessoa jurídica de direito público ou privado 

ou outro órgão que o emitiu, conforme orientado no item 6.2.1, alínea “p” do Edital. Prazo de 03 

(três) dias para apresentar atestado válido sob pena de desclassificação; 

Proponente 029 apresentou toda a documentação exigida no Edital para o credenciamento de 

danças urbanas e jazz como certificados e cursos da área. Para o Credenciamento de Atividade 

Circense, porém o atestado de experiência não contém informações suficientes de pessoa jurídica 

de direito público ou privado ou outro órgão que o emitiu, conforme orientado no item 6.2.1, alínea 

“p” do Edital. Prazo de 03 (três) dias para apresentar atestado válido sob pena de 

desclassificação; 

 

Pelo princípio da razoabilidade, a Comissão abriu diligência para conferência dos documentos, 

como condição para habilitação. 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 5 (cinco) dias úteis para apresentação de recursos, caso 

interesse e o prazo de 3 (três) dias úteis 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 

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

Visconde do Rio Branco, 11 de maio de 2022. 

 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 

 

Jordana Teixeira da Luz  

Presidente 

 

 

                Flaviana de Lima Teixeira                                                Dandara Ferreira Aguiar 

Membro                                                                         Membro 


