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Prefeitura Municipal de
Boninal publica:
• Homologação de Licitação Edital de Licitação Nº 045/2021
Chamamento Público Para Credenciamento Nº 001/2021 Processo
Administrativo Nº 148/2021 - Objeto: Credenciamento para a
contratação de pessoas físicas ou jurídicas para a prestação de serviços
médicos através de clínicos gerais, especialistas, exames, consultas, para
atendimento aos usuários do sistema único de saúde (SUS), da rede
pública municipal de saúde, interessadas em prestar serviços de saúde
nas especialidades médicas, destinados a pacientes em situação de
vulnerabilidade grave ou não, de urgência ou não e por ordem judicial,
dos quais o fundo municipal de saúde não possua em seu quadro de
profissionais da saúde, conforme solicitação do fundo municipal de saúde,
para atender aos munícipes deste município de Boninal, Estado da Bahia.

Gestor - Celeste Augusta Araújo Paiva / Secretário - Governo / Editor - Prefeita
Rua José de Souza Guedes,218
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HOMOLOGAÇÃO
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 045/2021
CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO Nº 001/2021
PROCESSO ADMNISTRATIVO Nº 148/2021

A Prefeita Municipal de Boninal, Estado da Bahia, Celeste Augusta Araújo Paiva, no uso de
suas atribuições, nos termos do artigo 43, Inciso VI, da Lei Federal nº 8.666/93, e tendo em
vista o atendimento das condições estabelecidas no EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO
PARA CREDENCIAMENTO Nº 001/2021, datada de 04/03/2021, originário do PROCESSO
ADMNISTRATIVO Nº 148/2021, datada de 03/03/2021, cujo objeto consiste no
credenciamento para a contratação de pessoas físicas ou jurídicas para a prestação de
serviços médicos através de clínicos gerais, especialistas, exames, consultas, para
atendimento aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), da Rede Pública Municipal de
Saúde, interessadas em prestar serviços de saúde nas especialidades médicas, destinados
a pacientes em situação de vulnerabilidade grave ou não, de urgência ou não e por ordem
judicial, dos quais o Fundo Municipal de Saúde não possua em seu quadro de profissionais
da saúde, conforme solicitação do Fundo Municipal de Saúde, para atender aos munícipes
deste Município de Boninal, Estado da Bahia, RATIFICA, HOMOLOGA e ADJUDICA o
resultado apresentado ao tempo que autoriza os procedimentos cabíveis para contratação
da pessoa física o Senhor ROBERTO CARCASSES GUILARTE, Médico, inscrito no
Conselho Regional de Medicina do Estado da Bahia - CREMEB/BA Nº 31.358, inscrito no
CPF nº 066.020.971-30, residente e domiciliado na Rua Antônio Gonçalves da Silva, nº 90,
Centro, Município de Palmeiras, Estado da Bahia, CEP 46.930-000, prestação de serviços
médicos em atendimento de plantão de 24 horas, conforme escala de trabalhos em horários
de segunda a domingo, e feriados determinados pelo Fundo Municipal de Saúde e/ou
Hospital Municipal Marcus Allan Castro Rocha, com um valor global estimado de R$
143.080,00 (cento e quarenta e três mil e oitenta reais), para o período de 12 (doze)
meses, nas condições apresentadas.
Autorizando neste ato a convocação da empresa para celebração do termo de contrato, nos
termos do edital em epígrafe.

Boninal (BA), 22 de março de 2021.

Celeste Augusta Araújo Paiva
Prefeita Municipal
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