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COMISSÃO ESPECIAL DE LEGISLAÇÃO

ATO DE CREDENCIAMENTO DAS EMPRESAS/CLÍNICAS DE PSICOLOGIA
 

A MAJOR ORDENADORA DE DESPESAS DA ACADEMIA DE
BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso das atribuições que lhe
conferem, conforme a alínea d, inciso I art. 10 da Res. 03 de 08fev00, FAZ SABER
QUE:

A empresa abaixo cumpriu todas as exigências constantes no Edital nº
01/2020 de chamamento para credenciamento de clínicas de psicologia, publicado no
Diário Oficial do Estado de Minas Gerais nº 224 de 06Nov20, bem como obteve
parecer favorável sobre a capacidade de atendimento e de suas instalações, por
intermédio do Parecer Técnico nº  10 ( 26512647), elaborado pela Comissão Técnica
responsável pela vistoria nas dependências da clínica, conforme Ato nº  9432/2020-
DCS publicado no BGBM nº 09 de 04Mar21. Todas empresas habilitadas no certame
foram vistoriadas pela equipe técnica do Centro de Atividades Técnicas (CAT) do
CBMMG, com vistas a confirmar o documento exigido no edital AVCB, bem como as
condições das instalações.

A documentação das vistorias de cada uma das clínicas, foi juntada aos
autos do processo, onde verificou-se que as clínicas que não foram credenciadas se
encontram com irregularidades quanto ao documento AVCB, solicitado.

Diante o exposto e com base nos documentos produzidos e juntados
aos autos do processo, a empresa abaixo está CREDENCIADA a realizar avaliações
psicológicas nos candidatos aprovados nos concursos públicos realizados pelo
CBMMG, mediante contrato de prestação de serviços:

 
Ord. Empresas/Clínicas CNPJ
01 Insight – Prestação de Serviços de Psicologia e Recursos

Humanos Ltda.
23.293.608/0001-

57

       

Belo Horizonte, 08 de março de 2021.
 

ANDIARA BEATRIZ RIBEIRO MIRANDA, MAJOR BM
ORDENADORA DE DESPESAS DA ABM

Documento assinado eletronicamente por Andiara Beatriz Ribeiro Miranda,
Major, em 12/03/2021, às 11:46, conforme horário oficial de Brasília, com
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fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 26498449 e o código CRC 78E19D12.

Referência: Processo nº 1400.01.0028228/2020-60 SEI nº 26498449
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