
 

 

                          

 

 PREFEITURA MUNIPAL DE SÃO SIMÃO – GO 

                                              

ERRATA DE ATA 

Onde se lê: Após a análise da documentação, considerando as exigências do Edital de 
Credenciamento, segue abaixo relação dos profissionais inabilitados, estando os demais habilitados: 

INABILITADOS: MOTIVO 

Márcia Aparecida Pereira – 
Psicóloga  
 

Não apresentou Anexos: VII, VIII  
 

Nivaldo Alves Lisardo – Técnico 
de Radiologia 

  

 

Não apresentou Anexos: VII 
Não apresentou diplomo/ certificado de conclusão de curso 
Não apresentou nº de inscrição junto ao INSS ou apresentação 
de cópia do cartão de PIS/PASEP OU NIT. 

Raniery dos Santos Marcelino – 
Psicóloga  

Não apresentou certidão negativa de processo junto a Comissão 
de Ética do Conselho Regional ao qual está submetido;  
Não apresentou certidão de quitação perante ao Conselho 
Regional ao qual está submetido; 
Não apresentou cópia do Documento de Identidade Profissional 
(carteira profissional) onde conste o número de inscrição junto à 
entidade profissional da área de atuação ou comprovante de 
protocolo de entrada no Registro do órgão correspondente à sua 
formação; 

Leia-se: Após a análise da documentação, considerando as exigências do Edital de Credenciamento, 
segue abaixo relação dos profissionais inabilitados, estando os demais habilitados: 

INABILITADOS: MOTIVO 

Márcia Aparecida Pereira – 
Psicóloga  
 

Não apresentou Anexos: VII, VIII  
 

Nivaldo Alves Lisardo – Técnico 
de Radiologia 

  

 

Não apresentou Anexos: VII 
Não apresentou diplomo/ certificado de conclusão de curso 
Não apresentou nº de inscrição junto ao INSS ou apresentação 
de cópia do cartão de PIS/PASEP OU NIT. 

Raniery dos Santos Marcelino – 
Psicóloga  

Não apresentou certidão negativa de processo junto a Comissão 
de Ética do Conselho Regional ao qual está submetido;  
Não apresentou certidão de quitação perante ao Conselho 
Regional ao qual está submetido; 
Não apresentou cópia do Documento de Identidade Profissional 
(carteira profissional) onde conste o número de inscrição junto à 
entidade profissional da área de atuação ou comprovante de 
protocolo de entrada no Registro do órgão correspondente à sua 
formação; 

Karoline Vieira de Souza – 
Enfermeira  

Não Apresentou CND Federal  

 

São Simão-GO, 14 de fevereiro de 2020. 

 

 

Glenea de Brito Costa 

Presidente da Comissão Permanente de Licitação  
 


