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ATA DE ABERTURA E JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E 

REQUERIMENTO DE CREDENCIAMENTO REFERENTE À INEXIGIBILIDADE Nº. 002/2022 – 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 045/2022. 

 

Às treze horas do dia 1º do mês de abril do ano de dois mil e vinte e dois no Departamento de 

Licitações e Contratos da Prefeitura Municipal de Visconde do Rio Branco (MG), reuniu-se a 

Comissão Permanente de Licitação, criada através da Portaria nº. 003/2022, de 11 de janeiro de 

2022, e dentro dos dispositivos da Lei Orgânica Municipal e da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas 

alterações, para a análise do Requerimento de Pré-Qualificação e Credenciamento e dos 

respectivos documentos apresentados, referente à Inexigibilidade nº. 002/2022, oriundo do 

Processo Licitatório nº. 045/2022, cujo objeto é o credenciamento visando à prestação de  

serviços junto aos dispositivos da RAPS de Visconde do Rio Branco, em SUPERVISÂO CLÍNICO-

INSTITUCIONAL, com comprovada habilitação teórica e prática em saúde mental, que atuará 

junto às equipes, o projeto terapêutico do serviço, os projetos terapêuticos individuais dos 

usuários, as questões relevantes que possam contribuir para a melhoria da qualidade do referido 

cuidado, por um período de 12(doze) meses. Publicado o edital, diversos pessoas manifestaram 

interesse em credenciar, protocolando os envelopes de habilitação e requerimento, sendo eles:  

 

- Proponente 01 – Michelly Marcia de Freitas;  

- Proponente 02 – Associação Ubaense de Saúde Mental;  

- Proponente 03 – Berta Gonçalves Santana;  

- Proponente 04 – Verônica de Paula Almeida; 

- Proponente 05 – Rubia Eliza de Lima Pedrosa; 

 

Analisando a documentação apresentada por cada proponente, apurou-se o seguinte: 

Proponente 01 apresentou requerimento de credenciamento, porém deixou de comprovar 

Graduação em Psicologia, sendo, portanto considerada Inabilitada a ser credenciado;  

Proponente 02 apresentou requerimento de credenciamento e toda a documentação exigida no 

edital, sendo portando considerada Habilitada a ser credenciada; 

Proponente 03 apresentou requerimento de credenciamento e toda a documentação exigida no 

edital, abertura de prazo de 03 dias para apresentação de documentação original, sendo portando 

considerada Habilitada a ser credenciada;  

Proponente 04 apresentou requerimento de credenciamento e toda a documentação exigida no 

edital, abertura de prazo de 03 dias para apresentação de documentação original, sendo portando 

considerada Habilitada a ser credenciada;  

Proponente 05 apresentou requerimento de credenciamento e toda a documentação exigida no 

edital, porém a documentação foi entregue fora do prazo previsto no edital, sendo, portanto 
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considerada Inabilitada a ser credenciada. 

 

Diante da análise das documentações acima relacionadas, a Comissão Permanente de Licitação 

divulgará a presente ata no site oficial do município para conhecimento de todos e passará o 

resultado à secretaria requisitante para devidas providências cabíveis. Toda documentação foi 

conferida e rubricada pela Comissão Permanente de Licitação e está disponível no Departamento 

de Licitação e Contratos para quaisquer dúvidas e esclarecimentos. Nada mais havendo, encerra-

se a presente ata, que segue assinada pela Presidente da Comissão Permanente de Licitação 

Jordana Teixeira da Luz e pelos membros Mariana Martins de Queiroz, e Dandara Ferreira Aguiar.  

 

Visconde do Rio Branco, 1º de abril de 2022. 
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