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RESPOSTA AO RECURSO 

 
 

Recorrido: Edital Chamamento Público nº PROCESSO N°1.102/2021- - 
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. 
 
Recorrente: EDNA MARA MENDONÇA 
 
  Apresentou recurso aos termos do edital epigrafado de forma tempestiva, a 

proponente EDNA MARA MENDONÇA conforme prazos estabelecidos no edital e 

na forma da lei.  

Em suas manifestações recursais, alega a empresa recorrente que: “no caso 

do processo seletivo de Patos de Minas, acredita ter havido uma interpretação 

equivocada do texto da Nota Técnica nº 73/SES/SUBPAS-SRAS-DSMAD/2020 e da 

Resolução SES/MG Nº 7.168, de 20 de julho de 2020 em que cita as categorias 

profissionais”. Ainda, esclarece a proponente que: o edital promoveu a exclusão das 

demais categorias, como é o caso do terapeuta ocupacional. 

Ademais a proponente aduz que: “No dia 31 de março de 2021 o CREFITO-4 e 
todos os terapeutas ocupacionais do estado, a resposta da SES-MG que explicou 
que a "listagem de categorias profissionais se baseou apenas nas categorias 
presentes em maior número na Rede de Atenção Psicossocial de Minas Gerais, 
assim não tem como objetivo a exclusão de nenhuma categoria profissional de 
saúde de nível superior nos processos seletivos", e informou que as informações 
seriam repassadas aos municípios, já que, conforme dito, "é de fundamental 
importância que todos sejam considerados para seleção, sem distinção apenas pela 
categoria a qual pertencem. Destacamos que é necessário, como indica o restante 
da nota em questão, bem como a resolução que os demais requisitos, como 
experiência e formação adequada, sejam colocados em primeiro plano na avaliação 
da seleção". 

 A Comissão Especial de Licitação encaminhou o recurso aos Membros da 

Portaria 4.467 de 03 de fevereiro de 2021 e a Procuradoria Geral do Município, para 

análise e emissão de parecer acerca das alegações do recorrente. Após análise, 

opinaram da seguinte maneira:  

 

Membros da Portaria 4.467 de 03 de fevereiro de 2021 

   

Em resposta ao ofício 063/2021-GESUP/LICITAÇÃO/SMS. 
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“Referente a recurso apresentado pela participante Edna Mara Mendonça 
CPF: 052.310.306-94 como impugnação a sua inabilitação no Chamamento Público 
processo 1.102/2021 cujo objeto é a: 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”. 
 

“Informamos que acatamos o recurso da proponente Edna Mara 
Mendonça bem como nos retratamos a cerca de sua inabilitação. Isso porque, a 
própria resolução do SES 7.168/2021, ao elencar as categorias profissionais aptas a 
desempenharem a função de supervisor clínico institucional, em seu artigo 2° 
estabelece um rol exemplificativo ao utilizar a expressão “preferencialmente” nos 
seguintes termos”: 
 

“Art. 2º – O supervisor clínico-institucional deverá ser profissional de nível 
superior com formação em saúde mental que não pertença ao quadro de 
profissionais dos CAPS, com comprovada habilitação teórica e prática, 
preferencialmente das seguintes categoriais profissionais: 
I – médico; 
II – médico psiquiatra; 
III – psicólogo; 
IV – enfermeiro e 
V – assistente social”. 
 

“Ainda, nos termos da nota técnica nº 73/SES/SUBPAS-SRAS-
DSMAD/2020. “O município poderá contratar profissional de outra categoria além 
das elencadas, desde que a mesma seja vinculada a área da saúde e sigam as 
orientações citadas nessa nota sobre a experiência desse profissional”. 

 
Conclusão: Acatando a resposta do jurídico da Prefeitura Municipal de 

Patos de Minas, a participante do processo seletivo, EDNA MARA MENDONÇA- 
Terapeuta Ocupacional – CPF: 052.310.306-94, apresentou todos os documentos 
que cabe a essa comissão técnica analisar, sendo considerada deferida a sua 
participação ao chamamento público para a supervisão clínica. 

 
 
Procuradoria Geral do Município 

 

PARECER 

P ARECER JURÍDICO Nº 274/2021. 

 

Referência: Aprova Digital nº 74.177-21 – Chamamento 

Público nº 1.102/2021. 

 

Objeto: contratação de pessoa física ou jurídica para 

supervisão institucional. 
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Assunto: recurso. 

 

Recorrente: Edna Mara Mendonça. 

 

Interessada: Secretaria Municipal de Saúde. 

 

 

Prezados, 

 

 

Trata-se de recurso apresentado pela candidata EDNA MARA 

MENDONÇA contra decisão proferida nos autos do processo de chamamento 

público em referência, que declarou a sua inabilitação para o certame. 

 

A Recorrente aduz que em conformidade com o Edital de 

Chamamento Público para Credenciamento nº 1.102/2021 o objeto do processo diz 

respeito à contratação de pessoa física ou jurídica para supervisão clínica 

institucional como apoio técnico e no desenvolvimento de ações ao Centro de 

Atenção Psicossocial (CAPS-AD III) e Centro de Atenção Psicossocial (CAPS II) 

pertencentes à Diretoria de Serviços Especializados da Secretaria Municipal Saúde. 

 

Assevera que para a contratação do Supervisor Institucional 

foram excluídas as demais categorias profissionais não incluídas no aludido Edital, o 

que redundou na sua desclassificação para o processo, vez que o Terapeuta 

Ocupacional não está dentro deste rol. 

 

Ao final, pede o provimento do recurso para o fim de 

reconhecer a sua habilitação para o certame, vez que sua formação preenche os 

requisitos do Edital e da Resolução SES/MG nº 7.168, de 20 de julho de 2020, 

porquanto é graduada em Terapia Ocupacional e mestre em Gestão em Saúde 

Mental. 

 

Os autos vieram conclusos a esta Procuradoria para análise. 

 

É o relatório. 

 

O recurso administrativo foi interposto no prazo e forma legais, 

tal como previsto no Edital e no artigo 109 da Lei Federal nº 8.666/1993. 

 

Cuida-se de recurso interposto contra decisão que 

desclassificou a Recorrente do processo de chamamento público, por não 

atendimento do anexo da Resolução SES/MG nº 7.168/2020. 
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Consta da decisão recorrida: 

 

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”. 

 

Todavia, em detrimento do atendimento aplicado, a listagem 

constante do anexo que paramenta a Resolução SES/MG nº 7.168/2020 não parece 

ser taxativa e, sim, sugerida com base nas categorias com maior presença na rede 

de atenção psicossocial do Estado, ficando ao arbítrio do Município aceitar ou não 

outras categorias profissionais atuantes na área. 

 

Neste ínterim, é de bom grado ressaltar que o Edital de 

Chamamento Público para Credenciamento – Processo nº 1.102/2021 deixa 

margem para a participação de outras categorias profissionais no processo. 

 

De acordo com o item 2.9, alínea “a”, do mencionado Edital, o 

“Supervisor Clínico Institucional deverá ser Profissional de Nível Superior, com 

formação em Saúde Mental que não pertença ao quadro de profissionais do CAPS 

AD III e CAPS II, com comprovada habilitação teórica e prática, preferencialmente 

das seguintes categorias profissionais: médico, médico psiquiatra, psicólogo, 

enfermeiro e assistente social” (sem destaque no original). 

 

Portanto, depreende-se que o Município não excluiu as demais 

categorias profissionais com formação em saúde mental da participação no certame, 

desde que preenchidos os demais requisitos do Edital. 

 

Na verdade, o Edital trouxe um rol meramente exemplificativo. 

 

Dentre os princípios que regem os processos seletivos 

públicos destaca-se o princípio da vinculação ao instrumento convocatório. 

 

Isso significa que todos os atos que regem o processo ligam-

se e devem obediência ao edital, que não só é o instrumento que convoca 

candidatos interessados, mas também estabelece os ditames que regerão o 

certame. 

 

Assim, é cediço que o Edital é lei entre as partes, 

estabelecendo regras às quais estão vinculados tanto a Administração quanto os 

candidatos. 
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Ao publicar o Edital do processo estabelecendo as condições 

de participação, a Administração Municipal desperta no interessado a legítima 

expectativa de que somente os requisitos ali compreendidos serão objeto de 

exigência. O candidato, ao se inscrever no certame, concorda com os termos do 

edital se comprometendo a cumprir todas as regras e condições elencadas pelo 

instrumento. 

 

No presente caso, se o Município quisesse realmente limitar 

as categorias profissionais, o Edital conteria os dizeres “obrigatoriamente”, 

“somente” ou “unicamente”. 

 

Ao usar a palavra “preferencialmente” a Administração 

relacionou sua preferência; contudo, deixou transparecer que outras categorias 

também poderiam participar do processo de licitação, observados os demais 

requisitos estabelecidos. 

 

Face ao exposto, em observância ao princípio da vinculação 

ao instrumento convocatório, esta Procuradoria opina pelo provimento do recurso 

interposto pela candidata Edna Mara Mendonça, com a sua habilitação para o 

certame. 

 

Este é o parecer que submeto à apreciação superior, salvo 

melhor entendimento. 

 

 

Márcio Santos Batista / OAB-MG 87.857 

 

Procurador do Município 

 

 

Após manifestação dos Membros da Portaria 4.467 de 03 de fevereiro de 

2021 e da Procuradoria Geral do Município, pelo deferimento do recurso, e o 

decurso do prazo de contrarrazões sem a manifestação de nenhum participante a 

Secretária Municipal de Saúde, Srª. Ana Carolina Magalhães Caixeta, acolheu os 

fundamentos de tal, e DECIDIU pelo do deferimento recurso apresentado pela 

recorrente EDNA MARA MENDONÇA. Comunica-se que, o recurso recebido, o 

julgamento do mesmo, o parecer dos Membros da 4.467 de 03 de fevereiro de 2021  

e da Procuradoria Geral do Município e a Decisão da Secretária de Saúde - 

Autoridade Superior foram juntados aos autos e estão à disposição dos interessados 

no link: http://patosdeminas.mg.gov.br/home/prefeitura-de-patos-de-

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

e-editais-diversos/. Para maiores informações junto ao Setor de Compras e 

Licitações da Secretaria Municipal de Saúde, das 12:00 às 18:00 horas. Além disso, 

foi publicado um resumo da decisão no diário oficial do município. 

 

   Patos de Minas, 30 de junho de 2021 

   

 

 

Mariana Gonçalves da Costa 

Suplente da Comissão Especial de Licitações 

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/
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