
04 de abril de 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA
ATA DE ABERTURA DA SESSÃO CHAMAMENTO PUBLICO 

PARA CREDENCIAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICO-
PROFISSIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE Nº 002/2019

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
COMISSÃO DE CREDENCIAMENTO

Aos dois dias do mês de abril do ano de dois mil e dezenove, às 09:00 horas, na sede da 
Prefeitura Municipal de Condeúba, na Sala de Reuniões da Comissão Permanente de Lici-
tação, reuniram-se a Comissão Permanente de Licitação e a Comissão de Credenciamento, 
nomeadas pelo Decreto nº 002/2019 e Portaria nº 002/2019 para os trabalhos referentes ao 
CHAMAMENTO PUBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICO-PROFIS-
SIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE Nº 002/2019, conforme - Aviso publicado no Diário Oficial dos 
Municípios, no DOU, no Jornal Correio, no Jornal do Sudoeste e no mural da Prefeitura Munici-
pal de Condeúba em 28 de fevereiro e 08 de março de 2019, objetivando o credenciamento de 
pessoas jurídicas prestadores de serviços técnico-profissionais na área da saúde, para realiza-
ção de Consultas Médica Especializada e Realização de Exames Específicos, para cobertura 
dos serviços prestados pela rede Municipal de Saúde/Sistema Único de Saúde, à pacientes 
encaminhados pela Secretaria Municipal de Saúde, abrangendo as especialidades atendidas 
pelas unidades e aquelas que, durante a vigência do credenciamento, vierem a integrar os 
serviços disponibilizados pelo Município. 

Na fase de análise para o CREDENCIAMENTO, foram recebidos através de envelopes 
protocolados com os documentos constantes no edital dos seguintes cargos:

Aberta a sessão a Comissão não foi detectada presença de representantes das empresas 
credenciadas.

Foram analisados os envelopes recebidos a partir de 28 de fevereiro de 2019, conforme rela-
ção de cargos e profissionais supracitados.

Após a análise de toda a documentação dos interessados, deu-se por deferido os credencia-
mentos dos participantes conforme quadro abaixo, de acordo com as vagas disponíveis, sendo 
os profissionais e as empresas CREDENCIADAS e identificadas nesta Ata e nos seus próprios 
documentos apresentados, sendo certo que até este momento não houve interesse e/ou compa-
recimento de interessados para as outras áreas e vagas constantes do Quadro desta Ata, sendo 
que, os serviços serão contratados mediante as necessidades do Fundo Municipal de Saúde.

Sem que houvesse nenhum questionamento ou recurso, ficam encerrados assim os traba-
lhos. 

Foi suspensa a reunião para redação da presente ata que reabertos os trabalhos, foi lida e vai 
devidamente assinada pela Comissão Permanente de Licitação, Comissão de Credenciamento 
e demais presentes.    
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