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ATA DE ABERTURA E JULGAMENTO DO PROCESSO CREDENCIAMENTO
EDITAL N°005/2019.
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Ao dia 28 do mês de agosto do ano de dois mil e vinte , às 10:00 horas reuniu-se a Comissão
Especial de Credenciamento de Serviços de Saúde, deste município, nomeada pelo Senhor Prefeito,
através da Portaria Municipal n° 3.983 de 18 de Dezembro de 2018, formada pelos seguintes
membros: Herbert Pinheiro dos Santo e Maria Clara Pinho Barreto Silva para abertura e
julgamento da documentação de habilitação, referente ao Credenciamento de Serviços de Saúde
que é regido pela Lei 8.666/93 e alterações posteriores realizadas de acordo com as cláusulas do
Edital — n° 005/2019 e seus anexos. Aberta a Reunião, o Presidente informou que a comissão
especial foi convocada, tendo comparecido os membros abaixo assinados. Adiante foi atestada a
inviolabilidade dos envelopes pelos presentes, sendo posteriormente aberto. Credenciado Pessoa
Física: WALTER DE ASSIS JUNIOR Portador do RG:M81899179 SSP-MG, CPF:012.113.576-43
Residente a praça Monsenhor Berenguer n° 410 Centro Monte Santo — BA Cep 48800-000 Inscrito
no CRM-BA 32774, Credenciado para atuar em trabalho médico em unidade de assistência a
pacientes suspeitos de Coranavirus para fins especifico de atendimento a pandemia durante
os fins de semana. Não sendo registrados protestos ou recursos quanto aos atos praticados e
decisões desta Comissão e nada mais havendo a registrar, a Sr.° Presidente Herbert Pinheiro dos
Santos agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião às 10:30 horas determinando
ainda o envio de todo o Processo ao Sr. Prefeito Municipal Antônio Carvalho da Silva Neto, para a
devida homologação e adjudicação, onde para fins de direito lavrou-se a presente ata, que vai
assinada pelos membros da Comissão que permaneceram até o final desta.
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