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SANTORO LTDA, CNPJ nº13.761.901/001-48,
prestação de serviços na especialidade de consulta
médica em pediatria. Fica traslada cópia desta ata
para cada processo de credenciamento. Nesta
mesma data remetem-se os autos ao à Presidência.
Nada mais, havendo a tratar, mandou o Presidente
da sessão encerrar o presente termo às 11 horas e
05 minutos.

ALEXANDRE MARTINEZ IGNATIUS
Presidente

ACIR MEIRA

PAULA RENATA DOS SANTOS MORENO
___________________________
Consórcio Regional Intermunicipal de Saúde

ATA DE CREDENCIAMENTO

LICITAÇÕES E CONTRATOS
ATA DE CREDENCIAMENTO
ATA DE CREDENCIAMENTO

Aos noves dias do mês de junho do ano de dois mil
e vinte, na sala de reuniões deste Consórcio, às 11
horas e 00 minutos, reunida a Comissão em sessão
pública nomeada pela Portaria nº 17/2019, com a
presença de Sr. ALEXANDRE MARTINEZ
IGNATIUS, como Presidente, e dos Srs. ACIR
MEIRA e PAULA RENATA DOS SANTOS
MORENO, vogais da referida Comissão, reunidos
para análise de documentação para Credenciamento
nº 01/2020. DELIBEROU-SE: I) Deferir o
credenciamento da(s) requerente(s) à vista da
documentação e atendimento ao respectivo Edital
de abertura, especialmente o rol do item 7.1 do
Edital de Abertura: a) CLÍNICA MÉDICA COLI E

Aos noves dias do mês de junho do ano de dois mil
e vinte, na sala de reuniões deste Consórcio, às 11
horas e 05 minutos, reunida a Comissão em sessão
pública nomeada pela Portaria nº 17/2019, com a
presença de Sr. ALEXANDRE MARTINEZ
IGNATIUS, como Presidente, e dos Srs. ACIR
MEIRA e PAULA RENATA DOS SANTOS
MORENO, vogais da referida Comissão, reunidos
para análise de documentação para Credenciamento
nº 01/2020. DELIBEROU-SE: I) Deferir o
credenciamento da(s) requerente(s) à vista da
documentação e atendimento ao respectivo Edital
de abertura, especialmente o rol do item 7.1 do
Edital de Abertura: a) CLÍNICA MÉDICA COLI E
SANTORO LTDA, CNPJ nº13.761.901/001-48,
prestação de serviços na especialidade de consulta
médica em dermatologia. Fica traslada cópia desta
ata para cada processo de credenciamento. Nesta
mesma data remetem-se os autos ao à Presidência.
Nada mais, havendo a tratar, mandou o Presidente
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da sessão encerrar o presente termo às 11 horas e
10 minutos.
ACIR MEIRA
ALEXANDRE MARTINEZ IGNATIUS
Presidente
PAULA RENATA DOS SANTOS MORENO
ACIR MEIRA
ATA DE CREDENCIAMENTO
PAULA RENATA DOS SANTOS MORENO

ATA DE CREDENCIAMENTO

Aos nove dias do mês de junho do ano de dois mil
e vinte, na sala de reuniões deste Consórcio, às 11
horas 20 minutos, reunida a Comissão em sessão
pública nomeada pela Portaria nº 17/2019, com a
presença de Sr. ALEXANDRE MARTINEZ
IGNATIUS, como Presidente, e dos Srs. ACIR
MEIRA e PAULA RENATA DOS SANTOS
MORENO, vogais da referida Comissão, reunidos
para análise de documentação para Credenciamento
nº 01/2020. DELIBEROU-SE: indeferir o
credenciamento da(s) requerente(s) à vista da
documentação ausente, por não atendimento ao
Edital item 7.1, alínea “a” “d” “e” “f” “i” “k” e
assinaturas em todos os anexos dos(as)
interessados(as) I- INOVE CLINICA MÉDICA
S/S LTDA, na prestação de serviços de consultas
medicas
em
clinico
geral,
CNPJ
n°14.794.502/0001-46-64.Fica traslada cópia desta
ata para cada processo de credenciamento. Nesta
mesma data remetem-se os autos ao à Presidência.
Nada mais, havendo a tratar, mandou o Presidente
encerrar o presente termo às 11 horas e 25 minutos.

ALEXANDRE MARTINEZ IGNATIUS
Presidente

Aos nove dias do mês de junho do ano de dois mil
e vinte, na sala de reuniões deste Consórcio, às 11
horas 25 minutos, reunida a Comissão em sessão
pública nomeada pela Portaria nº 17/2019, com a
presença de Sr. ALEXANDRE MARTINEZ
IGNATIUS, como Presidente, e dos Srs. ACIR
MEIRA e PAULA RENATA DOS SANTOS
MORENO, vogais da referida Comissão, reunidos
para análise de documentação para Credenciamento
nº 01/2020. DELIBEROU-SE: indeferir o
credenciamento da(s) requerente(s) à vista da
documentação ausente, por não atendimento ao
Edital item 7.1, alínea “a” “d” “e” “f” “i” “k” “l” e
assinaturas em todos os anexos dos(as)
interessados(as) I- INOVE CLINICA MÉDICA
S/S LTDA, na prestação de serviços de consultas
medicas e procedimentos em dermatologia, CNPJ
n°14.794.502/0001-46-64.Fica traslada cópia desta
ata para cada processo de credenciamento. Nesta
mesma data remetem-se os autos ao à Presidência.
Nada mais, havendo a tratar, mandou o Presidente
encerrar o presente termo às 11 horas e 30 minutos.

ALEXANDRE MARTINEZ IGNATIUS
Presidente

ACIR MEIRA

PAULA RENATA DOS SANTOS MORENO
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ATA DE CREDENCIAMENTO

Aos noves dias do mês de junho do ano de dois mil
e vinte, na sala de reuniões deste Consórcio, às 11
horas e 15 minutos, reunida a Comissão em sessão
pública nomeada pela Portaria nº 17/2019, com a
presença de Sr. ALEXANDRE MARTINEZ
IGNATIUS, como Presidente, e dos Srs. ACIR
MEIRA e PAULA RENATA DOS SANTOS
MORENO, vogais da referida Comissão, reunidos
para análise de documentação para Credenciamento
nº 01/2020. DELIBEROU-SE: I) Deferir o
credenciamento da(s) requerente(s) à vista da
documentação e atendimento ao respectivo Edital
de abertura, especialmente o rol do item 7.1 do
Edital de Abertura: a) MARANDOLA SERVIÇOS
MÉDICOS LTDA, CNPJ nº26.887.548/0001-99,
prestação de serviços na especialidade de consulta
médica em ginecologia e obstetrícia. Fica traslada
cópia desta ata para cada processo de
credenciamento. Nesta mesma data remetem-se os
autos ao à Presidência. Nada mais, havendo a
tratar, mandou o Presidente da sessão encerrar o
presente termo às 11 horas e 20 minutos.

ALEXANDRE MARTINEZ IGNATIUS
Presidente
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e vinte, na sala de reuniões deste Consórcio, às 11
horas e 10 minutos, reunida a Comissão em sessão
pública nomeada pela Portaria nº 17/2019, com a
presença de Sr. ALEXANDRE MARTINEZ
IGNATIUS, como Presidente, e dos Srs. ACIR
MEIRA e PAULA RENATA DOS SANTOS
MORENO, vogais da referida Comissão, reunidos
para análise de documentação para Credenciamento
nº 01/2020. DELIBEROU-SE: I) Deferir o
credenciamento da(s) requerente(s) à vista da
documentação e atendimento ao respectivo Edital
de abertura, especialmente o rol do item 7.1 do
Edital de Abertura: a) PSIQUEMED CLINICA
MÉDICA LTDA, CNPJ nº17.353.189/0001-07,
prestação de serviços na especialidade de consulta
médica em psiquiatria. Fica traslada cópia desta ata
para cada processo de credenciamento. Nesta
mesma data remetem-se os autos ao à Presidência.
Nada mais, havendo a tratar, mandou o Presidente
da sessão encerrar o presente termo às 11 horas e
15 minutos.

ALEXANDRE MARTINEZ IGNATIUS
Presidente

ACIR MEIRA

PAULA RENATA DOS SANTOS MORENO

ATA DE CREDENCIAMENTO
ACIR MEIRA

PAULA RENATA DOS SANTOS MORENO

ATA DE CREDENCIAMENTO

Aos noves dias do mês de junho do ano de dois mil

Aos nove dias do mês de junho do ano de dois mil
e vinte, na sala de reuniões deste Consórcio, às 11
horas 30 minutos, reunida a Comissão em sessão
pública nomeada pela Portaria nº 17/2019, com a
presença de Sr. ALEXANDRE MARTINEZ
IGNATIUS, como Presidente, e dos Srs. ACIR
MEIRA e PAULA RENATA DOS SANTOS
MORENO, vogais da referida Comissão, reunidos
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para análise de documentação para Credenciamento
nº 02/2020. DELIBEROU-SE: indeferir o
credenciamento da(s) requerente(s) à vista da
documentação ausente, por não atendimento ao
Edital item 7.1, alínea “f” “g” “h” “i” “j” dos(as)
interessados(as) I- ANA PAULA DOS SANTOS
SILVA , na prestação de serviços de fisioterapia
motora;
domiciliar
e
equoterapia,
CPF
n°234.950.878-18. Fica traslada cópia desta ata
para cada processo de credenciamento. Nesta
mesma data remetem-se os autos ao à Presidência.
Nada mais, havendo a tratar, mandou o Presidente
encerrar o presente termo às 11 horas e 35 minutos.

ALEXANDRE MARTINEZ IGNATIUS
Presidente

ACIR MEIRA

PAULA RENATA DOS SANTOS MORENO
___________________________
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