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ATA DE ABERTURA, JULGAMENTO DAS SOLICITAÇÕES E DOCUMENTOS PARA 
CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA 
ASSISTÊNCIA SOCIAL 
 
PROCESSO Nº. 003/2021 
CREDENCIAMENTO Nº. 002/2021 
ATA DE JULGAMENTO: 

1º SESSÃO 
OBJETO: Credenciamento de pessoas físicas ou jurídicas, sendo profissionais autônomos, para atuarem no 
departamento de Assistência Social, devendo a contratação ocorrer conforme necessidade e o interesse 
público, na contratação de Serviços especializados de Psicólogo(A). 
Aos 08 (oito) dias do mês de março de 2021 (dois mil e vinte um), nesta cidade do Estado do Paraná, 
reuniram-se, a partir das 09hs00min (nove horas e zero minutos), os membros da Comissão 
Permanente de Licitação,Fernando Canônico Rovida, Magaly Aparecida Borgo e Rosimara Bombardi 
Bigoni,  para dirigir e julgar a primeira sessão do Credenciamento nº. 002/2021, que tem como objeto 
o Credenciamento de pessoas físicas ou jurídicas, sendo profissionais autônomos, para atuarem na área de 
Assistência Social, devendo a contratação ocorrer conforme necessidade e o interesse público, suprindo 
assim as necessidades do Departamento Municipal de Assistência Social, na contratação de Serviços 
especializados de Psicólogo(A), conforme especificado nos anexos e planilhas do edital, divulgado em 
conformidade com o que determina a Lei Federal 8666/93 e alterações. Abertos os trabalhos da 
Comissão Permanente de Licitação pelo Presidente, constatou a entrega do envelope, devidamente 
protocolizado da profissional: 
 
01 – TALYTA BEZERRA DE SOUZA: 
CPF: 085.314.359-51 
RG: 9.418.298-0/SSP/PR 
CRP: 08/27402 
 

Na presente sessão, somente a Profissional TALYTA BEZERRA DE SOUZA  estava presente, e 
que até a presente data foi a única a protocolar o envelope. 

 
Após análise da documentação, foi passado a vista de todos da comissão presentes na sessão, em 

sequência. 
 A profissional TALYTA BEZERRA DE SOUZA, protocolou seu envelope no dia 04/03/2021 ás 
10:22 minutos, portadora do CPF: 085.314.359-51, apresentou toda a documentação e proposta em acordo 
com o edital, sendo considerada Classificada pela comissão de licitação,  
 
            Deixado a palavra em aberto, não houve manifestações.     
 
  O Sr. Presidente, em seguida leu em voz alta para os presentes a interessada no credenciamento 
conforme tabela abaixo: 
 

PROFISSIONAIS Nº/CREDENCIAMENTO VALOR MENSAL UNIT. 
 
 
PSICÓLOGO(A) 
 

 
01 

R$ 3.000,00 

Total (profissionais/mês)                                  R$ 3.000,00 

01 PROFISSIONAL: 
Local:  DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
Horário: Das 08:00 as 11:30 hs e das 13:30 as 17:00 hs, com carga horária de 30 horas/semanais. 
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Conforme a disponibilidade ofertado na proposta do credenciado, ficando este em aberto, para mais 
credenciados, a qualquer momento, mediante a solicitação e protocolo dos envelopes. 
Declarada HABILITADA no processo, a Sr. Fernando explicou que irá publicar no jornal oficial o resultado 
deste certame, e após 05(cinco) dias uteis não tiver representações ao contrario deste resultado, será 
elaborado o processo de inexigibilidade a participante , onde a mesma será convocada para assinatura do 
contrato para início dos serviços. Não havendo nada mais a declarar, foi encerrada a sessão de abertura e 
julgamento da “Habilitação”, com a assinatura da Comissão Permanente de Licitação e presentes na sessão. 
 

 
 

 
 

______________________               ________________________                     ______________________              
Fernando Canônico Rovida                  Magaly Aparecida Borgo                         Rosimara Bombardi Bigoni 
        Presidente                                                Membro                                                    Suplente 

 
 
 

 
                 _______________________                                                            

Talyta Bezerra de Souza 
                                  Habilitada 

 
 


