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ATA DA REUNIÃO PARA RECEBIMENTO DE CREDENCIADOS REF. AO EDITAL DE 

CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO Nº 32/2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 

SAÚDE. 

 

Ata da sessão de recebimento de credenciado contendo a 

documentação, em atendimento  ao Edital de Chamamento Público 

Nº 32/2022. 

 

 

Aos vinte dias do mês de dezembro de 2022 (20/12/2022), às nove horas 

(09h00min), reuniu-se a Comissão de Licitações, designada pelo decreto 10.274, em sessão pública, sob 

a presidência do Sr. Gesse Espindula Gomes, e membros Liliane Silva de Souza e Eliziane Aparecida 

Daumann, para procederem ao recebimento da documentação, conforme segue: 

A empresa AVIVE GESTÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, devidamente inscrita no CNPJ 

nº 43.634.199/0001-12 apresentou interesse em se credenciar na área de consulta de ortopedia (Lote V - 

item 8), com proposta de preços seguindo o valor da tabela anexa ao Edital. Após apresentação da 

documentação faltante, relativa à capacidade técnica em cópia autenticada, foi constatado que a empresa 

interessada cumpriu com os requisitos e deste modo se consagrou CREDENCIADA. 

A empresa JOÃO FILIPE FELTRIN CACIATORI EIRELLI, devidamente inscrita no 

CNPJ nº 34.093.363/0001-30 apresentou interesse em se credenciar na área de especialidade Consulta 

Médica em Atenção Especializada Endocrinologia (Lote III - item 6), com proposta de preços seguindo o 

valor da tabela anexa ao Edital. Após apresentação da documentação faltante, relativa à capacidade 

técnica em cópias autenticadas, 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 nove horas e trinta minutos (09h30min) 

deste mesmo dia. 

 

Araranguá, 20 de dezembro de 2022. 

 

______________________ 

Gesse Espindula Gomes 

Presidente da Comissão 

 

________________________                                      ________________________ 

     Liliane Silva de Souza                                    Eliziane Aparecida Daumann 

     Membro da Comissão                             Membro da Comissão 


