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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
INEXIGIBILIDADE Nº 1051/2022 FMS 

JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA 
 

CONSIDERANDO que o Fundo Municipal de Saúde de Brasil Novo, necessita 
contratar profissional para Prestação de Serviços Médico Psiquiatra para prestação de 
serviços no Centro de Atenção Psicossocial - CAPS, destinado ao atendimento de 
usuários do SUS - Sistema Único de Saúde, do Município de Brasil Novo. 

 
CONSIDERANDO que foi identificada que o profissional se adequa as exigências 
da necessidade do Fundo Municipal de Saúde, com o perfil para a prestação de 
serviços foi o JUAN CARLOS HURTADO MELGAR, brasileiro, casado, CRM/PA 
12243, devidamente inscrito no cadastro de pessoa física n°534.762.392-68, residente 
na Rua Rio Branco, N° 1030, Bairro Centro, CEP 68.148-000, Brasil Novo/PA. 

 
CONSIDERANDO as disposições previstas ART. 55, XI C/C O ART. 25, CAPUT, 
DA LEI Nº 8.666/93. 

 
CONSIDERANDO a disponibilidade de tempo e a competência do profissional a ser 
contratado, do seu zelo profissional, da sua idoneidade moral e social; 

 
CONSIDERANDO que o preço cobrado pela contratação para oferecer o serviço 
que se busca contratar, do nível citado, é considerado razoável, nas condições normais 
de execução do contrato, considerando os valores pagos na região; 

 
CONSIDERANDO finalmente que o profissional, em epígrafe, preenche as 
condições e requisitos para atender os serviços de enfermagem referido, cuja seleção 
e escolha corre o risco de não ser viabilizada pelo processo de licitação, resolve 
recomendar a Ilmo. Secretário Municipal de Saúde, a sua contratação, declarando 
inexigível o processo licitatório, cujo contrato deverá ser celebrado com observância 
das regras previstas no art. 55 e demais disposições da Lei nº 8.666/93, cuja minuta 
integra este Termo. 
 
 
RESOLVE: 
DECLARAR INEXIGÍVEL a licitação para contratação do profissional JUAN 
CARLOS HURTADO MELGAR, brasileiro, casado CRM/PA 12243, devidamente 
inscrito no cadastro de pessoa física n° 534.762.392-68, residente na Rua Rio Branco, 
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N° 1030, Bairro Centro, CEP 68.148-000, Brasil Novo/PA, pelo fato da hipótese estar 
elencada entre os casos de Inexigibilidade de Licitação na forma do Art. 25, Caput da 
Lei Federal nº 8.666/93. 
 
 
A contratação se faz necessária, tendo em vista a necessidade temporária de 
excepcional interesse público para ampliação imediata do quadro de profissionais da 
Secretaria Municipal de Saúde. 

A carga horária será de responsabilidade da Secretaria Municipal da Saúde, de forma 
que os pagamentos devidos ao CONTRATADO dependerão dos quantitativos de 
serviços efetivamente prestados. 

 
Brasil novo (PA), 28 de dezembro de 2022. 

 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
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Jailson Carvalho de Sousa Júnior 

Presidente da CPL 
 

 
 

Taynara dos Santos Costa 
Secretária – CPL 
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Membro - CPL 
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