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Senador José Porfírio, 22 de julho de 2022. 

 
OFÍCIO Nº 224/2022-GAB/SEMSA. 
 
AO SETOR DE LICITAÇÃO E CONTRATOS 
 
Assunto:  Solicitação de contrato   
 

Cumprimentando a vossa senhoria, vimos por meio deste solicitar contratação do Senhor 

JIM REETHER ESPINOZA HUAYANAY, portador do CPF: 529.649.812-72 e CRM-11452, com 

vigência de 06 (seis) meses, até 31/12/2022. O contrato com a referido profissional irá suprir as 

demandas de urgência, emergências, e cirurgias do Hospital Municipal de Senador José Porfírio, na função 

de médico-cirurgião plantonista conforme diz proposta em anexo.   

 

A ser pago com a seguinte dotação orçamentária: 10 302 0151 2.065 – Manutenção dos Serviços 

de Internação e Intervenção Cirúrgica. 

 

Valor e Quantidade de Plantões:  
O valor global do contrato será de R$ 408.000,00 (quatrocentos e oito mil reais). A ser pago da 

seguinte forma: 

 
O valor bruto por unidade de plantão será de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), totalizando 102 

plantões anuais.  

       

 

Justificativa do valor:               

Justifica-se o valor indicado a partir de parâmetros utilizados pela política de remuneração de 

pessoal do município.  

 

Justificativa da contratação: 

Justifica-se a contratação do médico acima citado, em virtude da necessidade de profissionais 

capacitados no quadro pessoal da Secretaria Municipal de Saúde de Senador José Porfírio, bem 

como a dificuldade de fixação de profissionais especializados em nosso município, levando em 

conta, que a falta desse profissional acarreta imensos transtornos para a população como 

também na continuidade de recebimento de recursos financeiros por parte do ministério da 
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saúde. Além do mais, consta que esse profissional possui experiência com comprovada 

especialização acadêmica no ramo da saúde pública. 

Seguem em anexo as documentações e proposta. 

  

Desde já agradecemos pela atenção, na certeza de poder contar com o apoio para a promoção 

do bem-estar social de nossa população. 

 

 Atenciosamente, 

 

 

 

 

 
 

Luana Tais de Jesus Santos Pedrosa 
Secretária Municipal de Saúde 

de Senador José Porfírio 

Decreto nº 015/2022 
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