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ATA DE REUNIÃO DE CREDENCIAMENTO

CNPJ Tf 1 1.481.390/0001 -85

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IT'ONTE SANTO
§$ffiôd"rffi §,A&qT(}

SE(IETARA MUNIOPAL DE SAJDE
End: saide@nuüsanb.bagor.lr

ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO ESPECIAL PARA RECEBIMENTO DE
CREDENCIADOS REF. AO EDITAL CHAMENTO PÚBLICO PARA
CREDENCIAMENTO

NO OO8I2O21,

Ata da sessâo dê

recebimento de
contendo
a
documentação, em atendimento ao
Edital
Crêdenciamento para
Credenciamento n" 00812O21.
credenciados

de

Aos oito dias do mês de novembro de 2021 (08111120211, às nove horas
(09h00min), reuniu-se a Comissão Especial de Credenciamento, designada pelo
Decreto 27012021, em sessâo pública, sob a presidência do Sr. Luciano dos
Santos Silva, e membros Juliana da Silva Carneiro ê Maicon de Sá Bonfim, para
procederem ao recebimento da documentaçáo, conforme segue:

A empresa GUSTAVO DOS SANTOS CARDOSO LTDA, devidamente inscrita no
CNPJ no 40-957.130/000í-31, responsável pela execuçâo dos serviços Gustavo

dos Santos Cardoso, apresentou interesse em se credenciar na área

de
especialidâdês GENERALISTA com proposta de preços seguindo o valor da tabela
Municipal, somênte para realizaçáo de consultas. Após avaliação de sua
documentação de habilitação foi constatado que a empresa interessada cumpriu
com os requisitos e deste modo se consagrou CREDENCIADA.

A

empresa MATHEUS MENDES TRIGUEIRO SERVICOS MEDTCOS LTDA,
devidamente inscrita no GNPJ no 43.853.948/0001-00, responsável pela execução
dos serviços Matheus Mendes Trigueiro, apresentou interesse em se credenciar
na área de especialidades GENERALISTA com proposta de preços seguindo o
valor da tabela Municipal, somente para realização de consultas. Após avaliaçáo de
sua documentação de habilÍtação foi constatado que a empresa interêssada cumpriu
com os requisitos e deste modo se consagrou CREDENCIADA.
A empresa AMQ ASSESSORIA MEDICA GESTAO EM SAUDE LTDA, devidamente
inscrita no CNPJ no 30.118.56310001-40, responsável pela execuçâo dos serviços
Magno Miguel Neto dos Santos, apresentou interesse em se credenciar na área
de especialidades ORTOPEDIA com proposta de preços seguindo o valor da tabela
Municipal, somente para realização de consultas. Após avaliação de sua
documentação de habilitação foi constatado que a empresa interessada cumpriu
com os requisitos e deste modo se consagrou CREDENCIADA.

A empresa CLíNICA DRA MAYRA PEREIRA BATTSTA LTDA, devidamente inscrita
no CNPJ no 37.696.832/0001-02, responsável pela execuçâo dos serviços Mayra
Pereira Batista, aprêsêntou interesse em se credenciar na área de especialidades
GENERALISTA com proposta de preços seguindo o valor da tabela Municipal,
somente para realização de consultas. Após avaliação de sua documentação de
habilitaçâo foi constatado que a empresa interessada cumpriu com os requisitos e
dêstê modo se consagrou CREDÊNCIADA.
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE II'Í)NTE SANTO
SE(RETARA MUNIOPAI DE SAÚTX

A empresa BRENO ALVES NASCIMENTO LTDA, devidamente inscritâ no CNpJ no
42.958.760/0001-56, responsável pela execuçáo dos serviços Breno Alves
Nascimento, aprêsentou interesse em se credenciar na área de especialidades
GENERÂLISTA com proposta de preços seguindo o valor da tabela Municipal,
somente para realizaçâo de consultas. Após avaliação de sua documentação de
habilitação foi constatado que a êmpresa interessada cumpriu com os requisitos e
deste modo se consagrou CREDENCIADA.

A

empresa VIVA SAUDE PRESTACAO DE SERVTCOS MEDTCOS EtRELt,
devidamente inscrita no CNPJ no 17.345.28410001-50, responsável pela execução
dos serviços Fernando Pereira Garcia, apresentou interesse em se credenciar na
área de especialidades GENERALISTA com proposta de preços seguindo o valor
da tabela Municipal, somenie para realização de consultas. Após avaliação de sua
documentaçâo de habilitação foi constatado quê a empresa interessada cumpriu
com os requisitos e deste modo se consagrou CREDENCIADA.

A empresa JOAO DE SOUSA ANDRADE NETO, devidamente inscrita no CNpJ no
35.356.115/0001-06, responsável pela execução dos serviços João de Sousa
Andrade Neto, apresentou interesse em se credenciar na área de especialidades
GENERALISTA com proposta de preços seguindo o valor da tabela Municipal,
somente para realizaçâo de consultas. Após avaliação de sua documentaçâo de
habilitação foi constatado que a empresa interessada cumpriu com os requisitos e
deste modo sê consagrou CREDENCIADA.

A

empresa JCB SERVICOS MEDICOS LTDA, devidamente inscrita no CNpJ no
28.4fi.7281000í-38, responsável pela execução dos serviços Christiano Oliveira
Barreto, apresentou interesse em se credenciar na área de especialidades
GENERALISTA E COORDENAÇÃO MÉDICA DA ATENÇÃO BÁSICA COM
proposta de preços seguindo o valor da tabela Municipal, somente para realização
de consultas. Após avaliação de sua documentaçâo de habilitação foi constatado
que a empresa interessada cumpriu com os requisitos e deste modo se consagrou
CREDENCIADA,

A

E

êmpresa PSIORTO SERVICOS MEDICOS
PS|COLOG|COS LTDA,
devidamente inscrita no CNPJ no 00.765.037/0001-00, responsável pela execução
dos serviços Sandro Max Castro Silva, apresentou interesse em se credenciar na
área de especialidades ORTOPEDIA com proposta de preços seguindo o valor da
tabela Municipal, somente para realizaçâo de consultas. Após avaliaçáo de sua
documentaçáo de habilitação foi constatado que a êmprêsa interessada cumpriu
com os requisitos e deste modo se consagrou CREDENCIADA.
A empresa ADELMO BARROS DA SILVA JUNIOR, devidamente inscrita no CNPJ
no 35.193.601/0001-42, responsável pela execuçâo dos serviços Adelmo Barros da
Silva Júnior, apresentou interesse em se credenciar na área de especialidades
PSIQUIATRIA com proposta de preços seguindo o valor da tabela Municipal,
somente para realizaçâo de consultas. Após avaliação de sua documentação de
habilitação foi constatado que a empresa interessada cumpriu com os requisitos e
deste modo se consagrou CREDENCIADA.
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A empresa MEDGC SERVTCOS MEDICOS LTDA, devidamente inscrita no CNpJ
no 40.704.03210001-92, responsável pela execução dos serviços Gabriela santos

costa, apresentou interesse em se credenciar na áreá de especialidades
GENERALISTA com proposta de preços seguindo o valor da tabela Municipal,

somente para realizaçâo de consultas_ Após avaliaçâo de sua documentação de
habilitação foi constatado que a empresa interessada cumpriu com os requisitos e
deste modo se consâgrou CREDENCIADA.

A empresa RIAL SERVICOS MEDICOS LTDA, devidamente inscrita no GNpJ no
24,847 .04510001-64, responsável pela execuçâo dos serviços Ricardo Vinícius
Pinto dê Carvalho, apresentou interesse em se credenciar na área de
especialidades DIRETOR MÉD|CO DO HOSP|TAL e D|AR|STA com proposia de
preços seguindo o valor da tabela Municipal, somente para realização de consultas.
Após avaliação de sua documentaçâo de habilitação foi consiatado que a empresa
interessada cumpriu com os requisitos e desie modo se consagrou CREDENCIADA.

A

empresa SAUDE ESPETACULAR SERVICOS MEDTCOS LTDA, devidamente
inscrita no CNPJ no 36.117.2471A001-30, responsável pela execução dos serviços
Erivaldo Carvalho Soares, apresentou interesse em se credenciar na área de
especialidades GENERALISTA com proposta de preços seguindo o valor da tabela
Municipal, somente para realização de consulias. Após avaliação de sua
documentação de habilitaçâo foi constatado que a emprêsa interessadâ cumpriu
com os requisitos e deste modo se consagrou CREDENCIADA.

A empresa MEDISERVIGE EMPREENDIMENTOS MEDICOS E

SERVTCOS LTDA,
devidamente inscrita no CNPJ no 24.492.1451000'l-15, responsável pela execução
dos serviços Nelson Camargo Costa, apresentou interesse em se credenciar na
área de especialidades GENERALISTA com proposta de preços seguindo o valor
da tabela Municipal, somênte para realizaçáo de consultas. Após avaliação de sua
documentação de habilitação foi constatado que a empresa intêressâda cumpriu
com os requisitos e deste modo se consagrou CREDENCIADA.

A pessoal física EDSON MARQUES DE PAIVA, devidamente inscrita no CPF no
287.777.946-72 apresentou interesse em se credenciar na área de especialidades
GENERALISTA e OBSTETRA com proposta de preços seguindo o valor da tabela
Municipal, somente para realizaçâo de consultas. Após avaliação de sua
documentaçáo de habilitação foi constatado que a pessoa física interessada
cumpriu com os requisitos e deste modo se consagrou CREDENCIADA.

A pessoal física RICARDO SILVA CERQUEIRA, devidamente inscrito no CPF

no

040.513.485-12, apresentou interesse em se credênciar na área de especialidades
GENERALISTA com proposta de preços seguindo o valor da tabela Municipal,
somênte para realização de consultas. Após avaliaçâo de sua documentação de
habilitaçâo Íoi constatado que a pessoa física interessada cumpriu com os requisitos
e deste modo se consagrou CREDENCIADA.

A pessoal física MURILO CALIXTO DOS SANTOS, devidamente inscrito no GPF no
016.823.579.02, apresentou interesse em se crêdenciar na área de especialidades
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FUNDO MUNEIPAL DE SAÚDE DE MONIE SANTO

NEUROLOGIA com proposta de preços seguindo o valor Aa taOeta wtunicipal,
somente para realização de consultas. Após avaliação de sua documentação de
habilitação foi constatado que a pessoa física interessada cumpriu com os requisitos
e deste modo se consagrou CREDENCIADA.

A pessoal física cRlsrlANE MIRANDA DE CARVALHO DlAs, devidamente inscrita
no CPF n' 508.163.225-20 apresentou interesse em se credenciar na área de
especialidades GENERALISTA com proposta de preços seguindo o valor da tabela
Municipal, somente para realização de consultas. Após avaliação de sua
documentação de habilitaçâo foi constatado que a pessoa física interessada
cumpriu com os requisitos e deste modo se consagrou CREDENCIADA.

A pessoal física MARIA ORMINDA ALMEIDA GONçALVES, devidamente inscrita
no CPF no 263.264.005-97 apresentou interesse em se credenciar na área de
especialidades GINECOLOGIA com proposta de preços seguindo o valor da tabela
Municipal, somente para realização de consultas. Após avaliaçâo de sua
documentação de habilitação foi constatado que a pessoa física interessada
cumpriu com os requisitos e deste modo se consagrou CREDENCIADA.

A pessoal física MARILYS MARTINES TORRES, devidamente inscrita no CpF

no

074.953.811-24 apresentou interessê em se credenciar na área de especialidadês
GENERALISTA com proposta de preços seguindo o valor da tabela Municipal,
somente para realizaçâo de consultas. Após avaliação de sua documenta$o de
habilitação foi constatado que a pessoa física interessada cumpriu com os requisitos
e deste modo se consagrou CREDENCIADA.
Nada mais tendo a tratar, o Sr. Presidente encêrrou a reuniâo, de cujos trabalhos,
lavrando a presente ATA, quê após lida e achada conforme, vai assinada por mim e
pelos membros da Comissão Especial de Credenciamento presentes. Encerram-se
os trabalhos às dez horas e trinta minutos (10h30min) deste mesmo dia.

n t.zt

r
Luciano dos Santos Silva
Presidente da Comissáo Especial de Credenciamento
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