
09/06/2021 SEI/PMJ - 9448046 - Ata de Julgamento

https://sei.joinville.sc.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=100000103217… 1/1

ATA DE JULGAMENTO SEI

Ata da reunião para julgamento dos documentos de habilitação, apresentados ao Edital de Credenciamento nº
452/2020, destinado ao Credenciamento de Prestadores de Serviços de Saúde para realização de Procedimentos
com Finalidade Diagnóstica Grupo 02 Sub-Grupo 05 Diagnóstico por Ultrassonografia , acrescido de Consultas,
para atendimento aos usuários do SUS. Aos 9 (nove) dias do mês de junho de 2021, reuniram-se na Secretaria de
Administração e Planejamento, os membros da Comissão designada pela Portaria nº 004/2021/SMS/HMSJ, composta
por Joice Claudia Silva da Rosa, Ana Luiza Baumer e Luciana Klitzke, sob a presidência da primeira para na forma da
lei, proceder ao julgamento dos documentos de habilitação apresentados ao referido
Edital. Empresa participante: ASSOCIAÇÃO NASCE UMA ESPERANÇA , inscrita no CNPJ sob nº
33.472.472/0001-04. Aberta a sessão, passando a conferência dos documentos apresentados, a Comissão registra o
acostamento aos autos do Parecer de Visita Técnica encaminhado pela Equipe da Unidade de Auditoria, Controle e
Avaliação em Saúde, conforme - SEI Nº 9421073 /2021 - SES.UAA.ACA. Conforme parecer técnico, os
médicos constantes na Relação de Profissionais apresentada pela empresa, possuem registro provisório no CRM/SC com
validade somente até 13/06/2021. Foi solicitado à responsável pela empresa informações sobre o andamento
da inscrição secundária ou transferência à jurisdição do Conselho Regional de Medicina do Estado de Santa Catarina
e a empresa não se manifestou a respeito. Ainda, constatou-se que um dos profissionais não possui o registro de
especialista (RQE) no CRM/SC, contrariando o item 6.4.1 do Edital. Dessa forma, a Comissão
decide INABILITAR a empresa ASSOCIAÇÃO NASCE UMA ESPERANÇA, por não atender as exigências do
instrumento convocatório. Fica aberto o prazo de 5 (cinco) dias úteis para interposição de recursos. Nada mais a tratar,
foi encerrada a reunião e lavrada esta ata que vai assinada pelos presentes.
 
Presidente da Comissão: Joice Claudia Silva da Rosa
 
Membros da Comissão: Ana Luiza Baumer              Luciana Klitzke

Documento assinado eletronicamente por Joice Claudia Silva da Rosa, Servidor(a) Público(a), em
09/06/2021, às 13:43, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal
nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Luciana Klitzke, Servidor(a) Público(a), em 09/06/2021,
às 13:45, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Ana Luiza Baumer, Servidor(a) Público(a), em
09/06/2021, às 13:49, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código
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