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ATA DE JULGAMENTO DE CREDENCIAMENTO N° 02/2021. 

Aos três dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e dois, as 08h45min reuniram-se na 
sala de licitações, anexa a Prefeitura Municipal, a Comissão Municipal de Licitações, para analisar o 
pedido de prorrogação de prazo, apresentado pela empresa CLINICA DE MARCO LTDA, inscrita no 
CNPJ sob o n° 01.797.283/0001-07.  A Comissão Municipal de Licitações analisou a documentação 
da empresa, onde houve o entendimento de que tais documentos não atendem ao Processo de 
Credenciamento em questão. 
Considerando contato realizado com a empresa, pelo telefone (49) 3323-2323, neste mesmo dia, com 
horário aproximado de 09h20min, onde foi repassada a informação de que alguns dos itens para o 
qual a empresa pretende se credenciar não são realizados na própria clínica, mas sim, em outra 
Unidade Hospitalar. 
Assim, diante desta informação, bem como, pela documentação apresentada, a Comissão Municipal 
de Licitações solicita a complementação da documentação, devendo ser apresentada no original ou 
devidamente autenticada, conforme segue: 
 
• A empresa deverá identificar quais itens aos quais pretendem se credenciar serão realizados 
na sede da Clínica De Marco, e quais serão realizados em outra Unidade Hospitalar, com a 
identificação da mesma; 
• Prova de regularidade para com a Fazenda Federal (Certidão Negativa de Débitos relativos 
aos Tributos Federais e a Dívida Ativa da União); 
• Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); 
• Alvará sanitário do estabelecimento credenciado; 
• Diploma de graduação do profissional médico; 
• Certificado de especialidade (devidamente reconhecido pelo Conselho Regional de Classe); 
• Declaração de que concorda com a prestação dos serviços e possui as instalações, 
equipamentos e aparatos necessários para execução dos serviços (conforme modelo anexo II deste 
Edital), colocando em quais itens a empresa estará se credenciando e os valores unitários de cada 
item.  (A empresa apresentou declaração, porém não informou os valores unitários para cada item); 
• Certidão de Regularidade de inscrição do profissional médico, válida, considerando que 
aquela apresentada se encontra sem validade;  
• Certidão de RQE do profissional médico, válida, considerando que aquela apresentada se 
encontra sem validade; 
• Cópia dos contratos dos serviços terceirizados relacionados diretamente aos serviços 
contratados; 
• Declaração da Unidade Hospitalar, informando que a CLINICA DE MARCO LTDA por meio 
do profissional (Médico), utiliza das instalações hospitalares para realização dos serviços que 
pretendem se credenciar; 
• Apresentação de Alvará de Localização e Funcionamento, da Unidade Hospitalar, com as 
atividades compatíveis com os itens que pretende se credenciar; 
• Alvará sanitário da Unidade Hospitalar; 
 
Diante dessas situações supracitadas, abrimos prazo de 15 (quinze) dias consecutivos, podendo ser 
prorrogado mediante justificativa analisada e aceita pela Comissão, para que a empresa solicitante do 
credenciamento apresente a documentação regularizada, e posteriormente estar apta a se 
credenciar. Caso não haja manifestação e/ou regularização no prazo previsto, a empresa não estará 
habilitada/credenciada a prestar os serviços, sendo possível realizar nova solicitação, juntando toda a 
documentação exigida e devidamente regularizada. Não havendo mais nada a tratar encerrou-se a 
sessão que foi lida e aprovada pelos membros da Comissão Municipal de Licitações, sendo 
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encaminhado ao chefe do poder executivo para os tramites legais. São Miguel da Boa Vista/SC, aos 
03 dias do mês de novembro do ano de 2022. 
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