
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO AMAPÁ

DECISÃO SJAP-DIREF 182/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO 0001825-26.2021.4.01.8003

 

Cuida-se de pedido de contratação de de 2 (dois) profissionais perito(s) médico(s), um
deles com RQE em Psiquiatria, a fim de compor junta médica oficial que subsidie o trabalho de comissão de
sindicância do PA 0001561-09.2021.4.01.8003 mediante a avaliação do estado psiquiátrico de servidor(a)
sindicado(a) em relação ao desempenho de suas atribuições funcionais e outras questões correlatas, conforme
Termo de Referência (13918643).

A Selit (13937264) sugere que diante do valor para prestação dos serviços apontado pela
Sebes (13936883), seja efetivada a contratação mediante dispensa de licitação, nos termos do art, 24, II, da
Lei 8.666/93. 

Parecer jurídico (13955817) reputa regular a contratação nos moldes acima sugeridos, em
razão do baixo valor do objeto, adequado aos parâmetros do mencionado diploma legal aplicados à espécie,
ressalvando que, no caso em apreço, prescinde-se a apresentação das certidões da regularidade fiscal e social
do profissional indicado, a teor do Acórdão n. 1661/2011 - TCU,  por tratar-se de eventual contratação de
pessoa física não empregadora.

Isto posto, autorizo a contratação dos profissionais médicos Camila Alves Corrêa Neiva,
CPF: 008.740.621-79, e Rosano Barata dos Santos, CPF: 094.061.072-87, pelo valor total de  R$
1.600,00 (um mil e seiscentos reais) mais R$ 320,00 (trezentos e vinte reais) pertinentes às obrigações
patronais com o INSS, a teor do art. 24, II, da Lei nº 8666/93.

À Sesud Diref para publicar;
Ao Nucgp/Sebes para as providências;  
Empenhe-se.

 

LEONARDO HERNANDEZ SANTOS SOARES
Juiz Federal Diretor do Foro em exercício

Documento assinado eletronicamente por Leonardo Hernandez Santos Soares , Diretor do
Foro em exercício, em 16/09/2021, às 00:39 (horário de Brasília), conforme art. 1º, § 2º, III, "b",
da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/servicos/verifica-processo.htm informando o código verificador
13980451 e o código CRC 6BBCE6B9.
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