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RESULTADO DA ANÁLISE DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

 

CHAMAMENTO PÚBLICO 

PROCESSO N ° 1.102/2021 

PROTOCOLO: 154.202/2021 

 

Objeto: Contratação de pessoa física ou jurídica para supervisão clínica 

institucional como apoio técnico e no desenvolvimento de ações junto ao 

Centro de Atenção Psicossocial Álcool e outras Drogas (CAPS-AD III) e 

Centro de Atenção Psicossocial (CAPS II) pertencentes à Diretoria de 

Serviços Especializados da Secretaria Municipal de Saúde. 

 

Segue resultado referente à HABILITAÇÃO ou INABILITAÇÃO: 

 

Participante  Análise da Habilitação  

CAMILA ROSA ALVARENGA- 

SERVIÇOS DE PSICOLOGIA, 

CNPJ: 39.276.618/0001-14. 

HABILITADA por atender às 

exigências do edital quanto aos 

documentos de habilitação. 

EDNA MARA MENDONÇA, CPF: 

052.310.306-94. 

INABILITADA segundo 

memorando ADM/024/2021 “de 

acordo com o anexo 1 da 

resolução SES/MG n7168/2020, 

no plano de aplicação de recursos 

financeiros para supervisão 

clínica, não contempla o 

profissional Terapeuta 

Ocupacional. Indeferido” 
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FLÁVIA GONTIJO DE ARAÚJO, 

CPF: 059.751.266-30. 

INABILITADA segundo 

memorando ADM/024/2021 “não 

apresentou documentação 

exigida, qualificação técnica 

(5.2.1.1) os itens F, G e H. 

Indeferido.” 

GABRIEL JUNIO BARBOSA 

CAIXETA, CPF: 029.992.271-59. 

INABILITADO segundo 

memorando ADM/024/2021 “não 

apresentou documentação 

exigida, qualificação técnica 

(5.2.1.1) do item H. Indeferido.” 

KÁTIA LUCIANA DIAS CARDOSO, 

CPF: 043.560.176-84. 

HABILITADA por atender às 

exigências do edital quanto aos 

documentos de habilitação. 

MARCOS LEANDRO PEREIRA, 

CPF: 075.713.626-52. 

INABILITADO segundo 

memorando ADM/024/2021 “todos 

os documentos foram 

apresentados e deferidos na 

análise de documentação técnica. 

Porém está irregular a questão 

de se tratar de um servidor 

público do Município de Patos 

de Minas/SMS, conforme 

parecer jurídico número 

180/2021 da procuradora Alyne 

Aparecida Veloso Pereira 

Soares. O profissional está em 

desacordo com a lei 

complementar n° 2/1990 artigo 

181 inciso III em que cita. 
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XVI- é vedada a acumulação 

remunerada de dois cargos 

públicos, exceto, quando houver 

compatibilidade de horários, 

observando em qualquer caso o 

disposto no inciso XI. 

a) a de Dois cargos de 

professor; 

b) a de um cargo de professor 

com outro técnico ou 

científico; 

c) a de dois cargos ou 

empregos privativos de 

profissionais de saúde, com 

profissões regulamentadas;  

Conclusão: Isto posto, em 

qualquer dos casos, a acumulação 

somente será permitida quando 

houver compatibilidade de 

horários,  isto é, deve existir a 

possibilidade de exercício de dois 

cargos, funções ou empregos, em 

horários distintos, sem prejuízo de 

número regulamentar das horas 

de trabalho de cada um, bem 

como  o exercício regular das 

atribuições inerentes a cada 

cargo.” 

  

MICHELLE FERREIRA MARTINS, a) INABILITADA não 
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CPF: 073.412.266-76. apresentou documentação 

exigida no item (5.2.1.) alínea g  

(Declaração expressa de não 

emprega trabalhador nas 

situações previstas no inciso 

XXXIII do art. 7°da Constituição 

Federal, assinada pela pessoa 

física, conforme modelo)- 

(anexo VI); 

 

 

Acompanham esse documento:  

 O memorando ADM/024/2021 assinado pelos membros da 

Portaria 4.467 de 03 de fevereiro de 2021.  

 Parecer 180/2021 da Procuradora do município Alyne Maria 

Aparecida Veloso Pereira Soares.  

 

Ressalta-se que conforme item 6.2 do edital de Chamamento 

Público: “A CEL se encarregará de averiguar a documentação dos itens 5.2.1 

alíneas a) até k e 5.2.2 alíneas a) até s) os servidores da portaria n° 4.467 de 

03 de fevereiro de 2021analisarão toda a documentação dos itens 5.2.1.1  e 

5.2.2.1.” 

O presente Resultado da Habilitação será publicado no site oficial do 

município para o amplo conhecimento dos interessados nos seguintes links: 

http://patosdeminas.mg.gov.br/home/prefeitura-de-patos-de-minas/secretaria-

municipal-de-administracao/banco-de-talentos/processos-seletivos-e-editais-

diversos/ e http://patosdeminas.mg.gov.br/home/prefeitura-de-patos-de-

minas/secretaria-municipal-de-governo/diario-oficial-do-municipio/.  

A partir da publicação do resultado da análise dos documentos 

inicia-se a contagem do prazo para interposição de recurso (na forma prevista  

http://patosdeminas.mg.gov.br/home/prefeitura-de-patos-de-minas/secretaria-municipal-de-administracao/banco-de-talentos/processos-seletivos-e-editais-diversos/
http://patosdeminas.mg.gov.br/home/prefeitura-de-patos-de-minas/secretaria-municipal-de-administracao/banco-de-talentos/processos-seletivos-e-editais-diversos/
http://patosdeminas.mg.gov.br/home/prefeitura-de-patos-de-minas/secretaria-municipal-de-administracao/banco-de-talentos/processos-seletivos-e-editais-diversos/
http://patosdeminas.mg.gov.br/home/prefeitura-de-patos-de-minas/secretaria-municipal-de-governo/diario-oficial-do-municipio/
http://patosdeminas.mg.gov.br/home/prefeitura-de-patos-de-minas/secretaria-municipal-de-governo/diario-oficial-do-municipio/


 

Página 5 de 5 
 

em edital) que finda em 05 dias úteis, excluindo –se o dia do início, 

nos termos do edital e do artigo 109 da Lei 8.666/93. 

 

Patos de Minas 31 de maio de 2021. 

 

Keila Machado dos Reis Vieira 

Presidente da Comissão Especial de Licitações 

 

 

Marilia Therezinha Ferreira 

Membro da Comissão Especial de Licitações 

 

 

Mariana Gonçalves da Costa 

Suplente da Comissão Especial de Licitações 
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