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ATA DA REUNIÃO PARA RECEBIMENTO DE CREDENCIADOS REF . AO EDITAL DE 
INEXIGIBILIDADE PARA CREDENCIAMENTO Nº 11/2021. 
 

Ata da sessão de recebimento de 
credenciados contendo a 
documentação, em atendimento ao 
Edital de Inexigibilidade para 
Credenciamento Nº 11/2021. 

 
Aos seis dias do mês de maio de 2021 (06/05/2021), às n ove horas (09h00min), 
reuniu-se a Comissão de Licitações, designada pela portaria 022/2021, em sessão 
pública, sob a presidência do Sr. Matheus Henrique Henz , e membros Kaio Cesar 
Ramos Maciel, Rony Fernando Kamer Batista da Silva,  Angelo Renato Bizinelli 
Junior e Taynara Cristina Knebel, para procederem ao recebimento da documentação, 
conforme segue: 
 
A empresa INSTITUTO DE ORTOPEDIA DE MEDIANEIRA LTDA , devidamente inscrita 
no CNPJ nº 18.425.928/0001-83  apresentou interesse em se credenciar na área de 
especialidade em ORTOPEDIA com proposta de preços seguindo o valor da tabela 
SUS. 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 CLINICA HUMANITTA SAUDE INTEGRAL S/S LTDA , devidamente inscrita 
no CNPJ nº 11.175.319/0001-74  apresentou interesse em se credenciar na área de 
especialidade NEUROLOGIA seguindo os valores constantes da tabela SUS 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 SERVMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA , devidamente inscrita no CNPJ nº 
11.217.491/0001-43 apresentou interesse em se credenciar nas áreas de especialidades 
em PEDIATRIA,  GINECOLOGIA e OBSTETRÍCIA seguindo os valores constantes da tabela 
SUS. 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 GASTROMEDIANEIRA S/S LTDA , devidamente inscrita no CNPJ nº 
00.761.892/0001-43 apresentou interesse em se credenciar na área de especialidade 
em GASTROENTEROLOGIA com proposta de preços seguindo os valores constantes da tabela 

SUS somente para cirurgia do aparelho digestivo. 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 COTI CLINICA DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA IGUAÇU LT DA, 
devidamente inscrita no CNPJ nº 05.746.423/0001-79  apresentou interesse em se 
credenciar na área de especialidade em ORTOPEDIA com proposta de preços seguindo os 

valores constantes da tabela SUS. 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 CLINICA MÉDICA CLINIMED LTDA , devidamente inscrita no CNPJ nº 
09.449.416/0001-66 apresentou interesse em se credenciar na área de especialidade 
em DERMATOLOGIA com proposta de preços seguindo os valores constantes da tabela SUS. 
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 ACB MEDIC LTDA - ME , devidamente inscrita no CNPJ nº 05.012.488/0001-
90 apresentou interesse em se credenciar na área de especialidade em 
GASTROENTEROLOGIA e CIRURGIA GERAL com proposta de preços seguindo os valores 
constantes da tabela SUS. 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 JULIO NEME SERVIÇOS MÉDICOS LTDA , devidamente inscrita no CNPJ 
nº 17.709.071/0001-60 apresentou interesse em se credenciar na área de especialidade 
em UROLOGIA com proposta de preços seguindo os valores constantes da tabela SUS. Após 
avaliação de sua documentação de habilitação foi constatado que a empresa 
interessada cumpriu com os requisitos e deste modo se consagrou CREDENCIADA . 
 
Nada mais tendo a tratar, o Sr. Presidente encerrou a reunião, de cujos trabalhos, 
lavrando a presente ATA, que após lida e achada conforme, vai assinada por mim e 
pelos membros da Comissão de Licitação presentes. Encerram-se os trabalhos às onze 
horas e trinta minutos (11h30min) deste mesmo dia. 
 
 

Matheus Henrique Henz 
Presidente da Comissão de Licitações 
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