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PREFEITURA

TRABALHO E PROGRESSO

ADJUDICAÇAO PROCESSO ADMINISTRATIVO N" 004/2022, VINCULADO A
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N“ 020/2022EMP, ORIUNDO DO
CREDENCIAMENTO DE N' 001/2022.

Nós, membros da Comissão de Licitação, nomeados pelo Decreto n° 0516/2021, nos
reunimos para analisar o Processo Administrativo n° 004/2022, vinculado à
inexigibilidade de Licitação n° 020/2022EMP, que após a verificação de todos os
aspectos contábeis e jurídicos. ADJUDICAMOS o objeto da contratação em favor da
empresa PASSOS CORDEIRO SERVIÇOS MÉDICOS ME, para a disponibilização de
profissional médico, JOÃO LUIS CORDEIRO FILHO, CRM/BA n° 38578, para a prestação de
serviço como médico plantonista 24 (vinte e quatro) horas, no Hospital, nos dias compreendidos
de terça a sexta-feira, conforme descrição contida no item 05 do Edital, prestação de serviço
como médico plantonista 24 (vinte e quatro) horas no Hospital nos dias compreendidos de
sábado a segunda-feira, conforme descrição contida item 06 do Edital, e plantões médico em
Unidade de Pronto Atendimento - (UPA) 24 horas, entre os dias de terça a sexta de sábado a
segunda feira, nos item 11 e 12, do Edital de Credenciamento n° 001/2022, do Anexo I, em
pacientes da rede municipal de saúde, mediante demanda da Secretaria Municipal de
Saúde do Município com valor mensal estimado de R$ 63.700,00 (Sessenta e três mil e
setecentos reais) a contar da data da assinatura do contrato, pelo período de Fevereiro
a 31 de Dezembro de 2022, considerando que o empresa tem o perfil exigido para
atender as necessidades da Saúde, constante do respectivo Processo de
Inexigibilidade de Licitação N° 020/2022EMP.
Araci - Bahia, 16 de Fevereiro de 2022.
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