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PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
CNPJ: 14.200.242/0001-65 

CAPA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITA9AO 
PROCESSO ADMINISTRATIVO: No 117/2020 

MODALIDADE LICITAT6RIA: INEXIGIBILIDADE DE LICITAいO N。  061/2020 FMS 

UNIDADE SOLICITANTE: Secretaria Municipal de Saude. 

OBJETO: Servi9os de Enfemagem em Unidade de Atendimento e Enfretamento 白  
COVID 19 e Unidade de Pronto-atendimento na assistncia a pacientes suspeitos ou 
diagnosticaos com COVID 19 (tabela 01/item 24 do edital 005/2020 - Chamamento 
P自blico). 

CONTRATADO: LEOMAR MENDES DE SOUZA, inscrito no CPF sob o no 030.912.555- 

30, inscrito no COREN sob o n。  583.249-ENFERMEIRA; com endere9o Viela Senador 

Frederico Costa,110 Bairro Primavera, Po9oes-Bahia, CEP: 45.260-000 

VALOR GLOBAL: R$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais) 

EMBASAMENTO LEGAL: caput art. 25, da Lei 8.666/93 - Lei Federal n。  13.979, de 

06/02/2020; Decreto Estadual n。  19.586, de 27/03/2020; Decreto Legislativo n。 2.413/20. 

DATA DA DISPENSA: 01 de julho de 2020. 

DATA DA RATIFICACAO: 01 de julho de 2020 

DATA DA CONTRATA9AO: 01 de julho de 2020. 

VIGENCIA: 01/07/2020 at 28/09/2020. 

COMISSAO PERMANENTE DE LICITAいO 

RESUMO DE TODO O PROCESSO JA FINALIZADO 



" PREFEITURA MUNICIPAL DE POcdES 
GABINETE DA SECRET4RIA MUNICIPAL DE SAIフDE 

1/0001-52 

Em Po96es, 30 de Junho de 2019. 
Of. 278/2019 

Exmo. Sr. 
Leandro Arajo Mascarenhas 
Prefeito Municipal de Po96es 

REFERENTE A : Solicita9白o deContrata9白o de Servi9os de Enfermagem para as 
a96es de Atendimento para Enfrentamento da COVID-19 - Leomar Mendes de 
Rnn，つ  

Senhor Prefeito, 

Considerando, 

1. Que o Credenciamento 白  ato administrativo de chamamento publico para pr - 
qualificar profissionais de nivel superior e empresas para presta"o de 
servi9os tempor台rios, mediante contrata,o por tempo determinado1 na 
execu"o servi9os, atividades e a96es da 白  rea de sa"de, observando 
situa"es de excepcional interesse p白blico a serem atendidas 

2. Que o Municipio de Po如es realizou Credenciamento de Prestadores de 
Servi9os de Saude Regido pelo Edital 005/2019 e aditivo 001, estando 
assegurado o acesso a qualquer interessado que preencha as exig白ncias 
estabelecidas no processo; 

3. Que conforme Art. 10,§ 1o do Decreto Municipal N。  374/2017 de 10 de 
novembro de 2017 a contrata9白o de profissionais credenciados ser白  
efetivada com fundamento no Ca put do art. 25 da Lei Federal 8666(93, 
quando a aus白ncia de detentor de cargo efetivo, equivalente 白  categoria 
profissional objeto do contrato, possa provocar prejuizos 白  sa白de da 
popula9白o 

4. Que o Municpio de Poes, ante o surgimento e aumCOVID-1 9, criou o Centro de Atendimento para Enfren農需総：s pelavid-1 9. 

器農二轟鷲器器認犠窪習鵠親l農謂―。 Minist rio da 

5. Que a Unidade acima descrita 白  espa9o fisico estruturado pela gestao 
municipal exclusivamente para o acolhimento e atendimento de usu白rios com 
queixas relacionadas aos sintomas de Covid-19, emerg6ncia de saude 
publica de import白ncia internacional, sendo estrat白gico dentro do sistema de 

1DisponIvel em:h仕psカwww'c。5em5bョ  。唄 bマwpcontenvuploads/202α0可PoRTARlA~ N%c2%BA1 445一DE2,DE  
MAIO-DE-2O2O-PORTARJA-N%C2%BA-L445-DE-2-DE-MAIo-DE-2O2oDOu.ImprensaNacionaIpdf 
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嚇曹  PREFEITURA MUNICIPAL DE POcdES 1111 PREFEITURA MUNICIPAL DE POO-ES 

轟。GABINETE DA SEcRETRL4 MUNICIPAL DE SAbDE0001-52; 
t , GABINETE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

t/0001-52: 

saロde 	posto que o paciente 白  atendido por equipe dedicada e 
especificamente treinada para panejo e tratamento da doen9a; 
saúde 	posto que o paciente é atendido por equipe dedicada e 
especificamente treinada para panejo e tratamento da doenga; 

6. Que a COVID-19 aumentou a necessidade de refor9o das a96es de 
atendimento a pacientes com sindrome respirat6ria aguda grave na Unidade 
de Pronto Atendimento, com consequente reconflgura弾o dos processo de 
trabalho, notadamente no que diz respeito 白  s normas de biosseguran9a, com 
vistas a n白o contaminar outros paciente, e prestar assist白ncia especializada 
de Urg白ncia e Emerg6ncia; 

6. Que a COVID-19 aumentou a necessidade de reforço das agões de 
atendimento a pacientes com síndrome respirat6ria aguda grave na Unidade 
de Pronto Atendimento, com consequente reconfiguração dos processo de 
trabalho, notadamente no que diz respeito as normas de biossegurança, com 
vistas a não contaminar outros paciente, e prestar assistência especializada 
de Urgência e Emergência; 

7. Ata de Credenciamento N.014/2020 que declarou que o prestador de servi9os 
a seguir qualificado foi credenciado para a apresta9白o do servi9o em esp白cie, 
poratender a todas as exigencias editalicias, 

7. Ata de Credenciamento N.014/2020 que declarou que o prestador de servigos 
a seguir qualificado foi credenciado para a aprestação do servigo em espécie, 
poratender a todas as exigências editalicias, 

•S servimos-nos do presente para solicitar a contrata"odo servico descrito a seciuir servimos-nos do presente para solicitar a contrataçãodo servico descrito a seauirt 
atrav's de inexiqibilidade de Licitac員o, nos termos e condic6es que sequem: através de inexiciibilidade de Licitacao. nos termos e condicões que sequem: 

1. Modalidade: Presta"o e Servi9os da qualidade de Pessoa Fisica 1. Modalidade: Prestação e Servigos da qualidade de Pessoa Fisica 

2. Servi9o a ser contratado: Servio de Enfermagem em Unidade de 
Atendimento e Enfrentamento a COVID19 e Unidade de Pronto-atendimento 
na assist白ncia a pacientes suspeitos ou diagnosticados com a COVID 19 os 
seguinte prestador de servio (Tabela 01 ー  item 24 do edital 005/2029); 

2. Servigo a ser contratado: Servigo de Enfermagem em Unidade de 
Atendimento e Enfrentamento COVID19 e Unidade de Pronto-atendimento 
na assistência a pacientes suspeitos ou diagnosticados com a COVID 19 os 
seguinte prestador de servigo (Tabela 01 - item 24 do edital 005/2029); 

S • 
3. Qualifica9ao do Prestador: 

a. Nome:LEOMAR MENDES DE SOUZA; 
b. Endere9o: Viela Senador Frederico Costa, 110. Bairro Primavera, 

Po96es-Ba, CEP 45.260-000; 
c. CPF:030.91 2. 555-30; 
d. Inscri9ao no COREn :583.249-ENF; 
e. Valor Global Estimado (R$):4.200,00 
f. Vig'ncia: 01 de julho a 28 de setembro - 90 dias 

3. Qualificagao do Prestador: 
a. Nome:LEOMAR MENDES DE SOUZA; 
b. Enderego: Viela Senador Frederico Costa, 110. Bairro Primavera, 

Pogões-Ba, CEP 45.260-000; 
c. CPF:030.912.555-30; 
d. Inscrigao no COREn :583.249-ENF; 
e. Valor Global Estimado (R$):4.200,00 
f. Vigfincia: 01 de julho a 28 de setembro - 90 dias. 

4. DotaCao OrCamentria que o contrato deve onerar: 4 Dota ao Or amentaria ue o contrato deve onerar: 

Secretaria Secretaria Municipal de Saúde 

Unidade 
Orçamentaria: 03.07.01 - Fundo Municipal de Saúde de Poções 

Projeto / Atividade: 2038 - Manutenção da Secretaria de Saúde 
2.044 — Manutenção do Bloco MAC — Média e Alta 
complexidade. 

2.040 — Gestão das ações de Atenção Basica. 

2.068 — Enfrentamento da Emergência em Saúde — 
COVID 19 

2 2 



麟 .1 itia a .i c/nn ivi uivA tu n_I_A t'u s IGABINETE DA SECRETRIA MUNICIPAL DE SADEU000I-52; 
11:lig GABINETE DA SECRETÁRL4 MUNICIPAL DE SAUDE 
&Mk 00001-52; 

DDCL'CrI'I!D A tar1P.TrrrDAr nE DC)く'OES Int PREFEITURA MUNICIPAL DE POOES 

Elemento de 
despesa: 33.90.36.00 — Outros Serviços de Terceiros Pessoa Fisica 

Fonte de Recurso: 14 

02 — exceto para a atividade 2068 

ト 	C6pia da ata de credenciamento N. 14/2020; 
II- C6pia dos Documentos atrav白s dos quais foram credenciados (Iten 4.3 do 

edital 005/2020) 
Ill- 	Termo de Drecendiamento; 

C6pia da ata de credenciamento N. 14/2020; 
Cópia dos Documentos através dos quais foram credenciados °ten 4.3 do 
edital 005/2020) 

III- Termo de Drecendiamento; 

Dada a urgencia da necessidade e a progress白o da doen9a no territ6rio,solicitamaos 
tramita9白o imediata, nos termos da legisla,o pertinente 
Dada a urgência da necessidade e a progressão da doença no território,solicitamaos 
tramitagão imediata, nos termos da legislação pertinente. 

Respeitosamente, Respeitosamente, 

無  

LORENA SANTOSecretria Mu!Gestora do Fundo麟NHAS'deSade 

07 

LORENA SANTOS SCARENHAS 
Secretaria Mu iplale Satide 

Gestora do Fundo tihiipal de Saúde 
・り  

に  
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PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
CNPJ: 14.200.242/0001-65 

PROCESSO ADMINISTRATIVO No 117/2020 

OBJETO: Servi9os de Enfemagem em Unidade de Atendimento e Enfretamento 白  COVID 
19 	e Unidade de Pronto-atendimento na assist6ncia a pacientes suspeitos ou 
diagnosticaos com COVID 19 (tabela 01/item 24 do edital 005/2020 - Chamamento 
Pロblico). 

AUTUA9AO 

Aos 30 (trinta) dias do mes de junho de 2020, autuo o oficio requisit6rio da 

secretaria e os documentos que adiante se ve. 

Samanta de Arajo Silva 

Chefe de Gabinete do Prefeito 

Decreto No 043/2017 



PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
CNPJ: 14.200.242/0001-65 

~  
DOCUMENTA9AO 

e  



fl PREFEITURA MUNICIPAL DE POcoES 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAもDE - CNN: 11.113.324/0001-52 
COMISSAO ESPECIAL DE CREDENCIAMENTO DE SERVIOS DE SAbDE 

ATA. 014/2020 -ABERTURA E JULGAMENTO DO PROCESSO PARA CONTRATAAO 
DE SERVI9OS DE SAUDE- EDITAL No 005/2019 

Aos 3odias do m白s deJunhode 2020, 白  s 09:50mmn,n reuniu-se na Sede da Secretaria Munici-
pal de Saude de Po96es situada 白  Rua Cardeal da Silva, 75, Centro, a Comissao Especial 
Respons白vel pelo Credenciamento de Prestadores de Servi9os de Saロde do Municipio de 
Po"es/BA, formalmente designada pelo Senhor Prefeito Municipal atrav白s da Podaria N。  
049 de 20 de Dezembro de 2019, para abertura e julgamento da documenta9ao de habilita- 
" o de Prestadores de Servi9os de Saude referentes ao Credenciamento regido pelo Edital 
ー  No 005/2019, seus anexos e aditivos. Aberta a reunio, a Presidente, Sra. Deborah de 
Souza Silva Cardoso, checou se os presentes eram as pessoas investidas dos poderes atri- 
buidos pela Portaria Municipal acima citada, tendo comparecido os seguintes membros: Sir- 
lndia Brasileiro Cunha Nascimento, Sheila Matos Rolim e Sueli Rocha Medrado. A Presi- 

- dente iniciou ressalvando aue todos os atos deveriam se reロidos exclusivamente Delo Ins- 
w trumento convocatorio （ヒ  aitai uuりizuiり, inclusive ievaao em consiaera9ao o aaitivo 

001/2020), em perfeita conformidade com a Lei 8.666/93. Dando seguimento, o presidente 
informou que lhes foi entregue a documenta,o de 03 (tr白s) postulante a credenciamento 
para presta戸o de servi9os na 白  rea de enfermagem para atendimento 白  necessidade de en- 
frentamento da COVID-19, na modalidade de pessoa Fisica. Os Envelopes foram conferi- 
dosquanto a inviolabilidade e os dizeres de endere9amentos, estando conforme as exigen- 
cias editalicias. Posteriormente os mesmos foram abertos um a um eseus conteudos com-
parados com o solicitado no edital 005/201 9, conforme caracteriza9白o juridica. Ap6s a an白li- 
se documental foi constatado que os quelantes a credenciamento a seguir apresentaram 
todas as condi96es que lhes conferiam perfeita conformidade com o instrumento convocat- 
rio, (Edital 005/2019). Assim sendo, foram declarados CREDENCIADOSpara a presta9ao 
do servi9o N.24 da tabela 01 (Anexo 01 do edital 005/2020), a saber, Servi9o de Enfer-
magem em Unidade de Atendimento e Enfrentamento a COVllI19 e Unidade de Pronto-atendimento 
na assistencia a pacientes suspeitos ou diagnosticados com a COVIIJ 19 os seguinte prestador de 
servi9o:1) PATRICIA SAMPAIO DO NASCIMENTO, Brasileira, solteira, Enfermeira, inscrita 
no COREN sob n自mero 000.525.940-ENF, residente e domiciliado 白  Travessa Dr. Israel Vi- 

a eira Ferreira. 41. Centro. Poces-Ba, CEP 45260-000. inscrita iunto ao CPF sob o n。  
U4U.2Qu.44-ib e Nじ zuiainI auu 1) LヒUMMN MヒNUヒbUヒ bUULA, urasijeiro, しasaao, 
Enfermeiro, Inscrito no COREN sob numero 583249, residente e domiciliado 白  Viela Senador 
Frederico Costa, 110, Bairro Primavera, Po96es~ Ba, CEP 45.260-000; inscrito junto ao CPF 
sob o n。  030.91 2.555-30 e RG 0973085959; 3) ARIELE CHAVES TEIXEIRA, Brasileira, sol- 
teira, Enfermeira, inscrita no COREN sob nロmero 639847-ENF, residente e domiciliadoA 
Avenida Juscelino Kubistschek, 333, Bairro Pituba, Po96es-Ba, CEP 45.260-000, inscrita 
junto ao CPF sob o n。  059.749.005-88 e RG 565211 389.Terminada a anlise, a Sra. Presi- 
dente fez quest白o de que constasse em ata que nada tinha ficado a titulo de pend6ncia. N白o 
havendo mais pleiteantes 白  avaliar e n白o tendo mais do que tratar e registrar,a Sra. Presi- 
dente agradeceu a presen9a de todos e deu por encerrada a reuni白o aslO:S5min quando, 
para fins de direito lavrou-se a presente ata, que vai assinada pelos membros da Comiss白o 
que permaneceram at白  o final desta, Po96es - Bahia,30 de junho de 2020 
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Sueli '' ocha Medrado 
Membro 

Debdr'lidi Souz' Silva Cardoso 
Presidente 

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAもDE - CNPJ: 11.113.324/0001-52 
COMISSAO ESPECIAL DE CREDENCIAMENTO DE SERVICOS DE SAbDE 

層融瀦畿緒Nascimento 
Membro 

Sheila a os Rolim 
embro 

e 



PREFEITURA MUNICIPAL DE POC6ES 
ESTADO DA BAHIA 

ANEXO VIII 

MINUTADO CREDENCIAMENTO PESSOA FiSICA 

TERMO DE CREDENCIAMENTO DE 
PRESTADORES DE SERVI9OS DE 
ENFERMAGEM QUE ENTRE SI 
CELEBRAM O FUNDO MUNICIPAL 
DE SAUDE DE PO9OES - FMS e 
LEOMAR MENDES DE SOUZA 

O FUNDO MUNICIPAL DE SAODE DE POCOES-BA, pessoa juridica de direito 
p自blico interno, CNPJ N. 11.113.324.0001-52, representado pelo GESTOR 
LORENA SANTOS MASCARENHAS, brasileira, solteira, portador da RG de n。  
0978197941 SSP/BA, e do CPF n。  010.775.695-13, SECRETARIA MUNICIPAL 
DE SAUDE, devidamente nomeado pelo decreto no 173 de 02 de JUNHO de 
2020, neste ato denominado CREDENCIANTE e de outro lado LEOMAR 
MEN DES DE SOUZA, Brasileiro, Casado, Enfermeiro, residente e domiciliado白  
VIELA SENADOR FREDERICO COSTA, 110, Bairro Primavera, Po96es-ba, 
CEP 45.260-000; inscrito junto ao CPF sob o n。  030.912.55530, tm entre si 
justo e aven9ado o presente CREDENCIAMENTO, sujeitando-se 
CREDENCIANTE e CREDENCIADA 白  s normas disciplinares da Lei 8.666/93 e 
altera如es posteriores, mediante as clusulas e condi加es que se seguem: 

Clusula Primeira - Do Fundamento Legal 

O credenciamento de que trata este CREDENCIAMENTO obedece ao 
estabelecido na Lei para profissionais e prestadores de servi9os na 白  rea da 
Sa"de, bem como fica reconhecida 白  situa戸o de inexigibilidade de licita9白o, com 
fundamento no caput, do art. 25 e demais dispositivos aplic白veis, da Lei n。. 
8.666, de 21 de junho de 1993, e no Edital de Chamamento Pロblico no 05/2019- 
FMS; 

Cl'usula Segunda ー  Do Objeto 
O CREDENCIADO, como profissional liberal, de forma aut6noma, prestar 
servi9os de Servios de Enfermagem em Unidade de Atendimento e Enfrentamento 
covIol9 e Unidade de Pronto-atendimento na assist6ncia a pacientes suspeitos 
ou diagnosticados com a COVID 19. 
Cl'usula Terceira - Dos Valores e Forma de Pagamento 
Pelos servi9os credenciados na Cl自usula Segunda o presente termo ter o valor 
Global de R$ 8.400,00, que sero pagas at6 o 10。(d白cimo) dia do m6s 
subsequente ao vencido. 
Cl白usula Quarta - Das Obriga96es e Carga Horria 
4.1 - O CREDENCIADO fica obrigado a executar os servi9os com carga hor白ria 
de vinte horas semanais, conforme determina戸o do gestor municipal. 



PREFEITURA MUNICIPAL DE PO96ES 
ESTADO DA BAHIA 

PREFEITUFtA MUNICIPAL DE POÇÕES 
ESTADO DA BAHIA 

4.2 - As despesas orlundas da presta9白o dos servi9os sero de responsabilidade da 
CREDENCIANTE, ficando o CREDENCIADO desobrigado de tais despesas 
operacionais 

4.2 - As despesas oriundas da prestação dos servigos sera° de responsabilidade da 
CREDENCIANTE, ficando o CREDENCIADO desobrigado de tais despesas 
operacionais. 

Cl白usula Quinta - Do Periodo de Vig'ncia 
O presente termo ter白  sua vig6ncia com inicio na data de sua assinatura e t白rmino 
em 31 de dezembro de 2020, podendo, entretanto, ser renovado, por mutuo interesse 
das partes e segundo o superior e predominante interesse publico, conforme Art 57, 
Inciso II 

Cláusula Quinta - Do Periodo de Vigência 
0 presente termo terá sua vigência com inicio na data de sua assinatura e término 
em 31 de dezembro de 2020, podendo, entretanto, ser renovado, por mútuo interesse 
das partes e segundo o superior e predominante interesse público, conforme Art 57, 
Inciso II. 

CLAUSULA QUARTA ・  DA DOTAいO OR9AMENTRIA 
I・  Os recursos decorrentes dessa contrata9白o est白o previstos nas seguintes dota9oes 
or9ament自rias 

CLAUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA 
1 - Os recursos decorrentes dessa contratação estão previstos nas seguintes dotações 
orgamentarias: 

Secretaria Secretaria Municipal de Saúde 

Unidade Orçamentária: 03.07.01 - Fundo Municipal de Saúde de Poções 

Projeto I Atividade: 2038 - Manutenção da Secretaria de Saúde 
2.044 — Manutenção do Bloco MAC — Média e Alta 
complexidade. 
2.040 — Gestão das ações de Atenção Básica. 

2.068 — Enfrentamento da Emergência em Saúde — COVID 19 

Elemento de despesa: 33.90.36.00 — Outros Serviços de Terceiros Pessoa Fisica 

Fonte de Recurso: 14 

Cl白usula S'tima - Da Habilita9ao Profissional e do Registro 
Compete ao profissional CREDENCIADO, e sob a sua responsabilidade e f, 
admitida a veracidade ideolgica documental, a exibi9白o da documenta"o formal 
probat6ria de sua habilitaC白o e reqistro para exercicio profissional, bem como o 

a 	uurricuium vitae, no que aispuser a Lei viqente aplicavel a materia. conterindo ao 
UNtUヒNUIMN i t, o encaminnamento ao tgregio I riounai ae contas aos Municipios 
para o obrigat6rio registro e demais fins de mister 

Cláusula Setima - Da Habilitagao Profissional e do Registro 
Compete ao profissional CREDENCIADO, e sob a sua responsabilidade e fé, 
admitida a veracidade ideológica documental, a exibigáo da documentação formal 
probatória de sua habilitação e registro para exercicio profissional, bem como o 

• Curriculum Vitae, no que dispuser a Lei vigente aplicável a matéria, conferindo ao 
CREDENC1ANTE, o encaminhamento ao Egrégio Tribunal de Contas dos Municipios 
para o obrigat6rio registro e demais fins de mister. 

Cl自usula Oitava - Das Penalidades Cliusula Oitava - Das Penalidades 

8.1 - Na hip6tese de ocorr6ncia de descumprimento, de qualquer regra estabelecida 
nas cl白usulas do presente ajuste, pelo CREDENCIADO, por n白o atendimento de 
servi9os determinados pela CREDENCIANTE, importar白  em descredenciamento do 
profissional, unilateralmente, sem prejuizos das san96es penais, conforme dispuser 
a legisla9白o vigente aplic白vel 白  mat白ria posta, ficando respons白vel pela repara9白o 
civil e criminal de danos causados ao paciente, decorrente de a9白o ou omisso 
volunt白ria, neglig6ncia ou impericia, respeitado o devido processo legal 

8.1 - Na hip6tese de ocorrência de descumprimento, de qualquer regra estabelecida 
nas cláusulas do presente ajuste, pelo CREDENCIADO, por não atendimento de 
servigos determinados pela CREDENCIANTE, importará em descredenciamento do 
profissional, unilateralmente, sem prejuizos das sangões penais, conforme dispuser 
a legislação vigente aplicável a matéria posta, ficando responsavel pela reparação 
civil e criminal de danos causados ao paciente, decorrente de agão ou omissão 
voluntária, negligência ou impericia, respeitado o devido processo legal. 

8.2 - Na hip6tese de apenamento do CREDENCIADO, com multa de 2%(dois) 
por cento do valor global do termo de credenciamento, o valor da mesma ser白  
descontado automaticamente dos pagamentos que lhe forem devidos pela 

8.2 - Na hip6tese de apenamento do CREDENCIADO, com multa de 2%(dois) 
por cento do valor global do termo de credenciamento, o valor da mesma sera 
descontado automaticamente dos pagamentos que the forem devidos pela 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PO96ES 
ESTADO DA BAHIA 

CREDENCIANTE, assegurando-lhe o pleno direito do exercicio do contradit6rio 
e da ampla defesa, pelos meios disponiveis, em processo regular prprio 

Clusula Nona - Da Natureza. 
O presente credenciamento tem a natureza de presta9さo de servi9os com 
remunera"o a titulo de honor白rios, n白o constituindo vinculo empregaticio nem 
qualquer outra rela"o trabalhista, que n白o a de realiza,o de servi9os 
profissionais, regulados por legisla弾o prpria, fora das cl白usulas da C.L.T., 
como tamb6m, e de consequencia, desobrigado a CREDENCIANTE de qualquer 
6nus decorrentes do sistema trabalhista 

Cl自usula D'cima - Do Foro. 
Para dirimir qualquer d白vida e declarar direitos, que se fizerem necess白rios no 
decorrer da execu,o do presente ajuste, fica eleito o Foro da Comarca de 

a 	Poめes-Ba, renunciando QualQuer outros oor mais esDecial e orivileaiado aue 
sejam 

Cl白usula D'cima Primeira - Das Disposi96es Finais 
E, por estarem justos e Credenciados, fazem lavrar o presente 
CREDENCIAMENTO de Credenciamento em 03 (trs) vias de igual teor e forma, 
para o mesmo fim, a fim de que surta os efeitos necess白rios em Lei, na presen9a 
de duas testemunhas id6neas 

LORENA SANtOSMASCARENHAS 

Gestora do Fu1-誉鷺貰ご気  
LEOMAR MENDES DE SOUZA 

Credenciado 

TESTEMUN NAS 
lo 2o 

 

    

Nome: 	 Nome 	  
CPF: 	 CPF 	  
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ANEXO II ANEXO II 

MODELO DE REQUERIMENTO DE CREDENCIAMENTO E CONCORDANCIA COM OS TERMOS DO 
EDITAL DE CREDENCIAMENTO 005/2019 

MODELO DE REQUERIMENTO DE CREDENCIAMENTO E CONCORDANCIA COM OS TERMOS DO 
EDITAL DE CREDENCIAMENTO 005/2019 

Credenciamento No005(2019 Credenciamento N° 005/2019 

lima. Sn. Secretria Municipal, de Sa自de de POCOES Ilma. Sra. Secretaria Municipal, de Saúde de POÇÕES 

PROPONETE: LEOMAR MENDES DE SOUZA 

CARACTERIZAÇÃO: 

[ X] Pessoa Fisica. CPF: 030.912.555-30 0 Pessoa Jurídica. 
CNPJ: 

AREA DE ATUA-
ÇÃO: Enfermagem 

ENDEREÇO: VIE FREDERICO COSTA, 110 

COMPLEMENTO: CASA 

TELEFONE C/ DDD Fixo: Celular (778134 4858 
ENDEREÇO ELE-
TRONICO Página na Web: E-mail: 
REPRESENTANTE 
LEGAL: 

ITEM 

N° TABELA DESCRIÇÃO DO SERVICO/PROCEDIMENTO 
(CONFORME TABELAS — ANEXO 01) 

QUANTIDADE QUE 
SE COMPROMETE A 
REALIZAR 

1.11 
Serv. De Enfermagem para Enfrentamento e Atendi-
mento da COVID -19 01 

O日SERVACAO: o(s) procedimento(s) a serem realizados dever ser descritos exatamente conforme Tabela constante no Anexo I OBSERVAC 0: 0(s) procedimento(s) a serem realizados devert ser descritos exatamente confomie Tabela constante no Anexo I. 
Descri96es fora do padr'o nao ser'o consideradas Descrições fora do padrão não sera() consideradas. 

Na condi9ao de proponente acima quaficado, vimos atrav白s do presente document requerer o 
credenciamento para a prestaいo de servi9os conforme edital e regulamento publicado por esta secretaria, 
declarando, sob as penas da lei, que 

Na condição de proponente acima quaficado, virnos através do presente documento requerer o 
credenciamento para a prestaçâo de serviços conforrne edital e regulamento publicado por esta secretaria, 
declarando, sob as penas da lei, que: 

a) As informa96es prestadas neste pedido de credenciamento s白o verdadeiras; 
b) Qualquer fato superveniente impeditivo de credenciamento ou de contrata9きo ser informado; 
c) Conhece os termos do Edital de Credenciamento bem como as informa96es e condi96es para o 
cumprimento 
das obriga96es objeto do credenciamento, com as quais concorda; 
d) Aceita e Est de acordo com as normas e tabela de valores definidos; 
e) N白o se encontra suspenso, nem declarada inid6neo para participar de licita96es ou contratar com orgo 
ou 
entidades da Administra9'o Pロblica; 
O N白o se enquadra nas situa96es de impedimentos previstos no edital do credenciamento; 
g) Os servi9os pleiteados para credenciamento sao compatIveis com o seu objeto social, com o registro no 
Conselho profissional competente, com a experiencia, a capacidade instalada, a infra-estrutura adequada 
apresta9白o dos 
seM9os conforme ex心ido; 
h) Realizar自  todas as atividades a que se prop6e 

a) As inforrnações prestadas neste pedido de credenciamento são verdadeiras; 
b) Qualquer fato superveniente impeditivo de credenciamento ou de contratação sere informado; 
c) Conhece os termos do Edital de Credenciamento bem como as informações e condições para o 
cumprimento 
das obrigações objeto do credenciamento, com as quais concorda; 
d) Aceita e Este de acordo com as normas e tabela de valores definidos; 
e) Não se encontra suspenso, nem declarada inid6neo para participar de licitações ou contratar com 6rgão 
ou 
entidades da Administração Pública; 
f) Não se enquadra nas situações de impedimentos previstos no edital do credenciamento; 
g) Os serviços pleiteados para credenciamento seo compativeis com o seu objeto social, com o registro no 
Conselho profissional competente, com a experiência, a capacidade instalada, a infra-estrutura adequada 

prestação dos 
serviços conforme exigido; 
h) Realizare todas as atividades a que se propõe. 

Anexando ao presente requerimento toda a documenta"o exigida no edital de credenciamento, 
devidamente assinada e 
rubricada, pede deferimento, 

Anexando ao presente requerimento toda a documentaçáo exigida no edital de credenciamento, 
devidamente assinada e 
rubricada, pede deferimento, 



" PREFEITURA MUNICIPAL DE POC‘うES 
,, SECRETARIA MUNICIPAL DE SA心DE 
間  FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 

~CNFJ: II.113324.UOUI-52 

Po96es, 23 de junho de 2020. 
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DECRETO No37412017. 

De lo de novembro de 2017. 

Regulamenta a realiza9自o de credenciamento de profissionais 

de nivel superior e prestadores de servicos privados para 

realizarem procedimentos, atividades ou a96es na 白  rea de 

saロde p白blica no Municipio de Po96es - BA e d自  outras 

provi d endI as 

O PREFEITO MUNICIPAL DE POCOES. Estado da Bahia, no uso das 

atribui96es que lhe confere a Lei Org白nica do MunicEpio e tendo em vista o art. 118 

da Lei federal 8.666/93, bem como Lei Estadual 9.433/05 e 

CONSIDERANDO que a Constitui9巨o Federal definiu que" a sa自de' um 

direito de todos e dever do estado, garantido mediante politicas sociais e 

econ6micas que visem a redu9白o do risco de doen9a e de outros agravos e ao 

acesso universal e igualitrio 白  s a96es e servi9os de saude para sua promo9白o 

prote9白o e recupera9ao; 

CONSIDERANDO que a Lei 8.080/90 que regulamenta o SUS prev● em 

seu art. 7。  principios basilares como universalidade, integralidade 

CONSIDERANDO o grande vazio assistencial na presta9白o de servi9os 

de saude no estado da Bahia. tendo em vista que os 6 rg白os e entidades p"blicas 

tem se mostrado insuficientes para atender a grande demanda do Sistema Unico de 

Saude 

CONSIDERANDO ser inexigivel a licita9自o, por inviabilidade de 

competi9白o, quando, em raz白o da natureza do servi9o a ser prestado e da 

mpossibilidade pr白tica de se estabelecer o confronto entre os interessados, no 

mesmo nivel de igualdade, certas necessidades da Administra9貞o possam ser 

melhor atendidas mediante a contrata9白o do maior nロmero possivel de prestadores 

de servi9o, hip6tese em que a Administra"o proceder ao credenciamento de todos 

os interessados que atendam 白  s condi96es estabelecidas em regulamento, 

conforme o art. 61 da Lei Estadual n◇ 9.433/95 
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CONSIDERANDO ser assegurado o acesso a qualquer interessado que 

preencha as exigencias estabelecidas para o credenciamento, devendo ser 

protocolado o requerimento, instrudo com a documenta9白o pertinente, no local 

definido em edital, durante todo o prazo de vig色ncia do credenciamento 

DECRETA: 

Art. 10. Este decreto regulamenta o credenciamento no 自  mbito da Secretaria 

Municipal de Saude, tido como o ato administrativo de chamamento p自blico para 

pr -qualificar profissionais de nivel superior e empresas para presta"o de servi9os 

tempor自rios, mediante contrata9白o por tempo determinado, na execu9ao servi9os 

atividades e a"es da 白  rea de sa自de, considerando situa96es de excepcional 

interesse p自blico a serem atendidas 

§ 1。 A contrata"o de profissionais credencIados ser efetivada com 

fundamento no caput do art. 25 da Lei Federal 8666T/93. quando a aus白ncia de 

detentor de cargo efetivo, equivalente 白  categoria profissional objeto do contrato 

possa provocar prejuizos 白  sa自de da popula9o 

§ 2。 0 credenciamento e contrata"o de profissionais e empresas para 

presta9白o de servi9os e realiza9白o de a96es de saude s6 poderao ser realizados 

apOs a verifica9白o e constataG白o da insuficiencia da rede de saude p"blica municipal 

no atendimento da demanda, respeitadas as normas de participa"o do setor 

privado no Sistema Unico de Sa自de, conforme determina a Lei Federal 8080/90 

§ 3。 A Administra9昏o P自blica Municipal poder adotar o credenciamento para 

situa96es em que o mesmo objeto possa ser realizado simultaneamente por 

diversos contratados 

§ 4o Os servi9os contraidos atrav白s do instrumento de credenciamento s百o 

inexigiveis de licita"o, por inviabilidade de competi9ao pelo fato de que, em raz白o 

da natureza do servi9o a ser prestado e da impossibilidade pr白tica de se estabelecer 

o confronto entre os interessados, no mesmo nivel de igualdade, certas 

necessidades da Administra9白o possam ser mais bem atendidas mediante a 

contrata9自o do maior numero possivel de prestadores de servi9o, motivo pelo qual a 

Quarta-feira, 31 de Janeiro de 20121 Edi戸o N 。  1.36glCaderno I 	 2 
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Administra9白o proceder白  ao credenciamento de todos os interessados que atendam 

白s condi96es estabelecidas em regulamento 

§ 5。  Os profissionais de sa自de e empresas habilitadas no processo de 

credenciamento ser白o contratados, respectivamente, como aut6nomos, na 

qualidade de pessoa fisica, pessoa juridica, empreendedor individual ou empresa 

individual, pelo prazo de at白  doze meses, admitida prorroga9白o, na hip6tese do 

inciso II do art. 57 da Lei Federal 8666/93 

Art. 2。. O procedimento ser自  aberto por edital, divulgado atrav白s de aviso 

publicado na imprensa oficial, dirigido aos profissionais e empresas que atenderem 

aos requisitos estabelecidos para exercer as fun96es e aceitarem as condi叩es no 

ato convocat6ria E obrigat6rio que o edital atenda aos seguintes requisitos 

~ ー  explicita9ao do objeto a ser contratado 

II ー  fixa9白o de critrios e exigencias minimas 白  participa"o dos 

interessados; 

Ill - possibilidade de credenciamento a qualquer tempo pelo interessado 

pessoa fisica ou jurdica: 

lv - manuten9白o de tabela de pre9os dos diversos servios a serem 

prestados devidamente aprovada pelo Conselho Municipal de Saロde, bem como dos 

crit白rios de reajustamento e das condi96es e prazos para o pagamento dos servi9os: 

V - rotatividade entre todos os credenciados, sempre excluida a vontade 

da Administra'o na determina9白o da demanda por credenciado; 

VI ー  veda9白o expressa de pagamento de qualquer sobretaxa em relaco 

atabela adotada; 

VII - estabelecimento das hip6teses de descredenciamento, assegurados 

o contradit6rio e a ampla defesa 

V川  - possibilidade de resciso do ajuste, pelo credenciado, a qualquer 

tempo, mediante notifica9きo 自  Administra,o com a antecedencia fixada no termo 

IX ー  revis白o dos usu白rios denunciarem irregularidade na presta"o dos 

servi9os e/ou no faturamento 
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X - possibilidade de que seja aditivado o contrato vigente para incluso 

de vincula9百o ao credenciamento, de profissionais ou empresas que j自  estejam 

prestando servios ao Municipio de Po加es - BA 

§ 1 O 0 edital poder estabelecer, considerando a natureza e atribui6es da 

fun"o a ser exercida, pontua"o minima para pr白-白 qualificar candidatos interessados 

no credenciamento, cujo n百o atendimento implicar白  o n白o credenciamento 

§ 2。 Os interessados no credenciamento poder百o inscrever-se para se 

pre-qualificar em mais de uma fun9白o, desde que atenda aos requisitos de 

habilita9白o profissional, e desde que esta possibilidade esteja prevista no 

instrumento de abertura do procedimento e que este ato nao venha a ferir nenhuma 

outra disposi 白o legal 

§ 3 。 A Administra9白o dever preservar a lisura, transpar白ncia e 

economicldade do procedimento e garantir tratamento ison6mico aos interessados, 

com o acesso permanente a qualquer um que preencha as exig邑ncias estabelecidas 

no edital elaborado com base neste regulamento 

Art. 3。. O edital de credenciamento identificar白  as fun96es e as 白  reas de 

conhecimento, forma9ao e/ou especializa"o, as exigencias de qualifica9ao t白cnica 

e a pontua9白o dos ttulos para classifica9白o, as regras de contrata9ao, o sistema de 

remunera9白o por categoria profissional, o prazo de vigencia do credenciamento e da 

contrata9白o, bem como apresentara a minuta de contrato e os modelos de 

formulrios utilizados para inscri"o e habilita"o 

§ 1。 Os interessados ser白o avaliados com base na documenta,o/ttulos 

referentes 白  experi白ncia profissional e 白  capacita9百o, atrav白s de cursos de p6s 

gradua"o, atualiza9白o, aperfei9oamento, bem como a participa"o em eventos e 

congeneres, segundo as regras estabelecidas no edital de abertura do 

credenciamento 

§ 2。 Os documentos comprobat6rios da experi白ncia e da capacita"o 

ser百o pontuados para servir de base para avalia9白o das condi96es do candidato 

para ser pre-equalificado e classifica9自o do candidato no credenciamento 

§ 3 。 A documenta9自o exigida para o credenciamento ser白  analisada no 

prazo de at白  oito dias corridos, contados da data de publica9百o do aviso de abertura 

と  
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do procedimento de credenciamento, por comiss白o especial especialmente 

designada pelo Chefe da Fun9ao Executiva Municipa 

Art. 4。. A homologa9ao do resultado do credenciamento ser白  aprovada 

pelo Chefe da Fun9百o Executiva Municipal e divulgada na imprensa oficial e no 

mural da Prefeitura Municipal, explicitando a classifica9昏o do pr-qualificado, em 

ordem decrescente, conforme pontua9ao final dos titulos 

§ 1 。 Apurado o total de pontos, na hip6tese de empate, ser dada 

prefer白ncia para efeito de classificaC白o, sucessivamente, ao candidato que 

~ -~ Tiver mais tempo de formado; 

II - Tiver mais tempo de experi白ncia comprovada no cargo para o qual 

concorre 

Ill ・  Tiver mais tempo de experi白ncia comprovada no servi9o p"blico; 

IV - Tiver maior idade (art. 27, par自grafo j nico da Lei Federal no 

10. 741/03) 

§ 2 。 Os Candidatos pr白・qualificados, conforme homologa"o do 

procedimento, sero considerados aptos a exercer as atribui"es da fun9白o para a 

qual se candidataram, a qualquer tempo, enquanto estiver em vigencia o seu 

credenciamento, mediante contrato firmado com o Municipio de Po加es - BA 

Art. 5o. Caber白  recurso no caso de credenciamento ou n白o 

credenciamento, apresentado pelos candidatos concorrentes, no prazo de dois dias 

teis da data da publica'o da homologa"o dos resultados 

Pargrafo u nico, S白o competentes para julgamento de recursos a 

comissao especial de credenciamento, em primeira inst含ncia, e o secret白rio 

Municipal de Saude, em ltima, ouvida a Procuradoria Juridica 

Art. 6。. O credenciamento n白o imp6e ao Municipio a obriga9含o de 

contratar os candidatos pr白-白 qualificados, que ocorrer mediante a convoca9白o do 

credenciado, cuja qualifica9白o profissional seja a mais adequada a demanda a ser 

atendida, quando houver necessidade do servio por parte da Secretaria Municipal 

と  
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de Sa"de e disponibilidade econ6mica e orament白ria, sem nenhum prejuIzo ao 

credenciante 

Art. 1. Durante a vigencia do credenciamento os pr白-白 qualificados 

dever百o manter a regularidade de todos os requisitos que se relacionam 白  s 

condi加es atendidas e comprovadas po「  ocas伯o do p「oce由mento de 

credenciamento 

Art. 8。. 0 candidato pr白-qualificado poder白  solicitar seu 

descredenciamento, a qualquer tempo, mediante o envio de solicita9ao escrita 白  

Secretaria Municipal de Sa自de, cujo deferimento dever白  ocorrer no prazo m白ximo de 

cinco dias u teis 

Par白grafo u nico. A medida prevista neste artigo, n百o desincumbe o 

credenciado do cumprimento de obriga加es a ele vinculadas, que n百o possam ser 

interrompidas, cabendo, em caso de descumprimento, a aplica●o de san,o 

definida neste regulamento e no instrumento contratual assinado 

Art. 9。. 0 candidato pr-qualificado, que considerar impedido ou 

impossibilitado para atender demanda pata a qual tenha sido convocado, dever白  

declarar os motivos de sua recusa, at白  dois dias" teis antes da cincia da chamada 

1" Caber白 a Secretaria Municipal de Saude avaliar os motivos e as 

implica96es da recusa e decidir pela aceita"o ou n自o da justificativa de 

impedimento do credenciado para assumir a fun叫o 

§ 2。 Caso nao seja aceita a Justificativa do credenciado, ao se declarar 

impedido, o Secret自rio Municipal de Saude poder自  propor a aplica9白o de uma das 

seguintes medidas 

Aloca"o do candidato na 自  ltima posi'o da classifica"o da categoria 

profissional que tenha sido pre-equalificado; ou 

II - Abertura de procedimento para o descredencamento, assegurado o 

contradit6rio e a ampla defesa 

§ 3。 No ato de descredenciamento ser白  definido prazo no qual o candidato 

ficar自  impedido de habilitar 白  pr白-白 qualifica"o em novo credenciamento 

por ocasio do procedimento de 
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Art. 100. A Secretaria Municipal de Sa"de, observadas as condi96es 

estabelecidas neste regulamento, convocar自  o credenciado para assinar contrato 

que dever自  ser realizado em at白  quinze dias, sob pena de descredenciamento 

§ 1。 0 contrato devera ser assinado pelo credenciado, nos termos da 

minuta anexa ao edital, contendo a fun"o ocupada, as atribui"es b自sicas, a forma 

de remunera9ao e de seu pagamento, o prazo de vig白ncia, os locais de presta,o 

de servi9os, a unidade or9ament白ria e gestora e a fonte de recursos 

§ 2 。 0 extrato do contrato firmado pelo credenciado ser publicado na 

mprensa oficial, conforme disposto no par自grafou nico do art. 61 da Lei Federal 

8666/93ュ  indicando o nome do contratado, a fun,o e o prazo da contrata叫o 

§ 3。 Ficar白  i白  mpedido de assinar contrato o candidato pr -qualificado que 

mantenha vinculo de trabalho com mais de um orgao ou entidade da Administra9白o 

P自blica e aquele que n百o comprovar disponibilidade de carga hor自ria para cumprir a 

programa9百o de trabalho da respectiva fun"o 

Art 110.0 credenciado que for contratado ser白  remunerado mensalmente 

considerado a programa9昏o de servios a serem prestados e/ou o numero de horas 

efetivamente trabalhadas 

§ 1o A quantidade de horas a serem trabalhadas, semanal e/ou 

mensalmente, pelo contratado corresponder白  白  demanda definida no contrato e na 

programa9白o dos trabalhos estabelecida pela Secretaria Municipal de Saロde 

§ 2。  E vedado o cometimento a terceiros (subloca,o) de execu9白o dos 

servi9os objeto do contrato firmado pelo credenciado, sob pena de 

descredenciamento e demais formas de responsabiliza9ao penal, civil e 

administrativa 

Art 12。. 0 prazo de vigencia dos contratos decorrentes de processo de 

credenciamento dever白  levar em considera"o a motiva9ao que fundamenta e 

identifica a demanda, em especial. o prazo para execu9白odo servi9o, o periodo em 

que o titular do posto de trabalho deva ser substituido e, quando for o caso, o 

projeto que dever白  ser atendido 

ー・d日 B・ndeira, n。 02, Bairro centro, Poe・ BA. cEP 45.260-000・ 2亘皇亘聾 
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Art 13。. A prorroga"o do prazo de contrato firmado, conforme 

disposi6es deste decreto depende da apresenta9白o de justificativa pelo Secret白rio 

Municipal de Sa自de, a ser apreciada pelo Chefe da Fun9ao Executiva Municipal, 

explicitando a justificativa e os motivos para manuten9自o do contrato 

Art 140. 0 n白o cumprimento das disposi96es do edital de credenciamento 

e/ou das condi96es do contrato acarretar 白  aplica9百o de penalidades ao prO- 

qualificado e/ou contratado, garantido o direito ao contradit6rio e a ampla defesa, 

dentre as seguintes modalidades 

~ -~ Advert白ncia por escrito; 

II - Suspensao tempor自ria do contrato 

Ill - Suspens白o temporria do contrato e do credencamento 

IV - Descredenclamento 

Art 15。. S白o obriga96es do contratado, al白m de outras definidas no 

respectivo instrumento contratual 

ー  executar o objeto, em conformidade com as especifica96es constantes 

no edital e no contrato 

II - Responder pelas despesas relacionadas com os impostos e/ou taxas 

incidentes sobre a presta9白o de servi9o 

Ill - Responder por prejuizos que vier a causar ao patrim6nio material e 

moral do Municipio ou a terceiros, decorrentes da sua a9百o ou omiss白o culposa ou 

dolosa, procedendo imediatamente aos reparos ou indeniza96es cabiveis e 

assumindo o Onus decorrente 

IV - Elaborar juntamente, ou aceitar o planejamento dos trabalhos 

realizados pela Secretaria Municipal de Saロde, sempre primando pelo interesse 

pロblico 

V - Conduzir os trabalhos em harmonia com as atividades das unidades 

de saude onde estiver atuando, de modo a n白o causar transtornos ao andamento 

normal de seus servi9os ou causar embara9os ao processo de trabalho 

Art 16。. S百o obriga96es da Secretaria Municipal de Sa"de 

Pmca da BandeI「”。 02』airm c・ntm’。c6" BA』EP“ユ6。。00
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~ -~ 	Exercer a fiscaliza"o da execu9白o do contrato, nos termos do 

disposto no caput do art. 67 da Lei 8666/93 e demais disposi96es legais 

II - Proporcionar todas as condi96es necess自rias para que o contratado 

possa cumprir as obriga96es assumidas; 

Ill - prestar todas as informa"es e esclarecimentos necess白rios para a 

fiel execu9白o do contrato, que venham a ser solicitadas pelo contratado 

IV - Fornecer os meios necess自rios 白  execuCao, pelo contratado, dos 

servi9os objeto do contrato 

Art 17。. 0 n自o cumprimento de quaisquer das condi6es pactuadas no 

contrato ou a sua inexecu9白o parcial ou total, implicar自  na sua rescisao, por 

den自ncia da parte prejudicada, independentemente de interpela9自o judicial ou 

extrajudicial, conforme disp6em os artigos 77 a 80 da Lei 8.666/93 

§ 1 0 As penalidades previstas em contrato s白o independentes entre si, 

podendo ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, sem prejuizo de outras 

medidas cabives, garantida a ampla defesa e o contradit6rio 

§ 2ロ  No caso de rescis百o do contrato, por inadimpl白ncia do contratado, 

cabera ao Secret白rio Municipal de Sajde propor ao d rg白o competente a instru9目o 

na aplica9白o de penalidade, conforme previsto no edital de credenciamento ou 

instrumento contratual, ouvida a Procuradoria Juridica no que couber 

Art 180. Os trabalhos sero remunerados pelo numero de horas 

contratadas e cumpridas ou pelo numero de procedimento efetivamente realizado, e 

pagos mensalmente at白  o u ltimo dia do m白s seguinte ao da presta9白o do servi9o, 

conforme estipulado no instrumento contratual 

§ 1。 A retribui 白o mensal ser自  devida por horas trabalhadas mensalmente, 

calculada cada hora considerando o somat6rio da remunera9白o atual devida 白  

fun9白o correspondente 白  categoria profissional do contratado, ou por procedimentos 

devidamente executados 

§ 2。 Os pagamentos mensais ser白o feitos 白  conta de dota●o pr6pria, no 

elemento de despesa ccrrespondente com a natureza do servio, e a despesa 

empenhada em nome de cada contratado 
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Art 19。.。  Sera designada Comisso Especial de Credenciamento 

integrada por no minimo trs e no m白ximo cinco servidores municipais nomeados 

pelo Chefe da Fun9白o Executiva Municipal, devendo dois ter9os dos membros 

serem do quadro da Secretaria Municipal de Saude 

§ 1。 A Comiss白o Especial de Credenciamento, a depender do volume de 

documentos e processos a serem avaliados, poder百o contar com as assessorias de 

outros servidores ou at白  mesmo consultores, desde que afastada toda e qualquer 

possibilidade de conflito de interesse 

§ 2 。 Na avalia9白o das propostas de credenciamento, 白  vedada a 

participa9百o de c6njuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por 

afinidade, at白  o terceiro grau, inclusive, de candidatos ou pleiteantes. Na hip6tese da 

inscri9白o de pessoas em alguma destas condi96es, o membro automaticamente 

dever自  ser declarado impedido da avalia9昏o do processo do candidato especifico 

§ 3o Caso seja necess自rio a realiza9ao de altera"o na Comiss自o Especial 

de CredencIamento, seja por vac白ncia ou desistencia, e vedada a nomea"o de 

c6njuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, ate o 

terceiro grau, inclusive, de candidatos ou pleiteantes ao credenciamento que se 

encontrem com processos em fase de anlise ou julgamento de recurso 

Art 200. Durante o prazo de validade do edital, os profissionais 

interessados em se pre-qualificar junto 自  Secretaria Municipal de Saude poder白o 

apresentar a documenta9白o para credenciamento. cuja avalia,o e atribui"o de 

pontua9白o, feita pela comiss百o especial de credenciamento, servir白  para posicion- 

lo na classifica9白o para contrata9ao na respectiva categoria profissional e/ou 

especializa9白o profissional 

Art 21o.o As responsabilidades na conduC白o das etapas para efetiva9白o do 

procedimento de credenciamento sao atribuidas 

~ ーA Comiss白o de Credenciamento 

a) Receber. registrar e analisar a documenta"o dos candidatos e 

entidades interessados no credenciamento 

Pra'a da Bandeira, n 02, Bairro Centro, Po"es一 BA. CEP 45.260-000・ 	POぐ6畿  
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b) Solicitar, se necess白rio, esclarecimentos complementares aos 

interessados durante a pre-equalifica9白o; 

c) Analisar e avaliar a documenta,o da qualifica9自o t白cnica e de titulos e 

promover a classifica9白o dos candidatos 

d) Elaborar atas com efeito de parecer a respeito do credenciamento, e 

ainda elaborar listagens de candidatos pr白-白 qualificados para homologa"o pelo 

Chefe da Fun9百o Executiva Municipal 

II - ao Secret白rio Municipal de Saロde, atrav白s de equipe t白cnica 

a) Determinar os crit白rios t白cnicos para pr白-qualifica9白o de candidatos 

interessados 

b) Autorizar, quando necess白rio, em conjunto com o Chefe da Fun9白o 

Executiva Municipal, a prorroga9白o de prazo do edital de credenciamento 

c) Apresentar os pedidos de formaliza9白o da contrata9』o por 

Inexigibilidade de lcIta9白o. mediante indica9百o da demanda e a categoria 

profissional, das condi96es da execu9ao do servi9o, das horas, procedimentos e 

valores mensais estimados, bem como apontar os elementos t白cnicos sobre os 

quais estiver apoiada a proposiao de contrata,o 

d) Analisar as justificativas de impedimento e declinio de participa9百o do 

credenciado para assumir fun9白o para o qual foi qualificado 

e) Assinar, juntamente com o Chefe da Fun9白o Executiva Municipal o 

edital de credenciamento. bem como referendar o ato de homologa9ao dos 

qualificados 

O Convocar credenciados para firmar contrato, conforme condic6es 

estabelecidas no edital e prazo necess白rio 白  presta9白o do servio; 

g) Assinar, juntamente com o Chefe da Fun,o Executiva Municipal e 

contratados, os contratos de presta9白o de servi9os 

ti) Determinar o inicio dos trabalhos contratados e emitir notifica9白o para 

apura9白o de irregularidades e aplica9ao de san96es administrativas a credenciados 

ou contratados 

i) Exercer a fiscaliza9白o do contrato e solicitar ao contratado a corre"o 

de eventuais falhas ou irregularidades que forem verificadas, para os fins de 

aplica9自o das penalidades previstas no contrato 
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j) Realizar controle e regula"o dos procedimentos realizados e horas 

trabalhadas, bem como realizar todas as a加es necess白rias ao pagamento dos 

contratados no prazo ajustado no instrumento contratual 

Ill - ao Municipio de Po9aes - BA 

a) Elaborar o edital de credenciamento e seus anexos, com base nas 

especifica96es determinadas pela Secretaria Municipal de Saude e respeitando o 

constante neste decreto 

b) Notificar e abrir processo de san9ao administrativa a credenciado, 

quando solicitado pela Comiss白o Especial de Credenciamento ou pela Secretaria 

Municipal de Saude 

c) Publicar os documentos produzidos pela Comiss白o Especial de 

Credenciamento, bem como emitir extrato do aviso de lan9amento do edital de 

credencIamento, convocando interessados e divulgando as exig色ncias b白sicas para 

a participa9白o no processo de credenciamento 

d) Dirimir casos controversos entre a Comiss白o Especial de 

Credenciamento e a Secretaria Municipal de Sa自de 

e) Decidir, em u ltima instncia, os recursos contra os atos da Comisso 

Especial de Credenciamento 

Art. 22。. Os pedidos, as contrata96es e os pagamentos dos candidatos 

pr白-白 qualificados contratados sero controlados e registrados pela Se9白o de 

Recursos Humanos, Org白o vinculado 自  Secretaria Municipal de Sa自de e pelo 

Departamento de Recursos Humanos, Org白o vinculado 白  Secretaria Municipal de 

Administra9白o e Planejamento, que dever白  apoiar a execu9白o das atividades 

vinculadas aos procedimentos de credenciamento 

Art. 23。. Este decreto entra em vigor nesta data, revogadas as 

disposi96es em contrario 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE e CUMPRA-SE 

Gabinete do Prefeito, Po96es - Bahia, 10 de novembro de 2017 

4-e-~,一・~，/ 
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4.3 - SE PESSOA FiSICA: 

CANDIDATO ）らogゆ●d外ふる習  
4.3 - SE PESSOA FISICA: 

CANDIDATO:  (1Aln‘COI 3104S 	)itiete 

DOCUMENTO STATUS 

4.3.1 — RG e CPF acompanhado da consulta de regularidade 
deste último; 

4.3.2 — Titulo de eleitor com a quitação eleitoral devida; 04 

4.3.3 — Certificado de reservista, no caso do sexo masculino; 

4.3.4 — Comprovante de endereço atualizado (validade de no 
máximo 03 meses); Q(' 

4.3.5 — Cadastro no PIS/PASEP/NIT/INSS; IC(' 
4.3.6. 	— 	Carteira 	Profissional 	e 	inscrição 	no 	Conselho 
respectivo; 06 

4.3.7 — Certidão de quitação junto ao devido Conselho de 
classe; 01 

4.3.8 — Currículo comprovado com cópia dos cursos a serem 
utilizados na prova de títulos; 0. 

4.3.09 — 02 (duas) fotos 3x4. ----CIC 
4.3.10 - Certidão Negativa de Débito da Divida Ativa da União 
PGFN Olt 

4.3.11 - Certidão Negativa de Débito Estadual, CY 

4.3.12 - Certidão Negativa de Débito Municipal; 01 

4.3.12 - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas; OL 
4.4 - A confirmação do credenciamento solicitado sera feita pela 
Secretaria Municipal de Saúde e obedecerá aos seguintes 
passos: 

4.4.1 	— 	Cumprimento 	de 	exigências 	no 	processo 	de 
credenciamento se for o caso; 

4.4.2 — Emissão de parecer pela Comissão Especial de 
Credenciamento, opinando favoravelmente ao credenciamento 
do ente, certificando que a mesma cumpriu todas as exigências 
solicitadas e que atende as necessidades da CONTRATANTE: 

(01:Sc雪st臥し、八、モ 、1議  stivtviNA ct.t 1)s^n ?oft 



4.4.3 — Publicação da ata/decisão nos meios oficiais (Diário 
oficial Eletrônico do Município). 

4.4.4 No credenciamento de Pessoa Fisica, caso haja um 
número maior de Pleiteantes que a quantidade de vagas, ou 
seja, na ocorrência de um número de habilitados maior que o 
limite máximo para o credenciamento, as mesmas serão 
submetidos a prova de títulos, tendo como parâmetro as balizas 
a seguir descritas. Caso haja concorrência entre pessoa física 
e jurídica pela mesma vaga ou serviço, 	onde não haja 
possibilidade de rateio de cotas, aplicar-se-6 os critérios de 
seleção relativos a pessoa física, 	devendo ser objeto de 
avaliação e comparação os títulos dos responsáveis diretos 
pelo prestação do serviço; 
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Ministrio da Fazenda 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 

Comprovante de Situa9白o Cadastral no CPF 

No do CPF: 030.912.555-30 

Nome: LEOMAR MENDES DE SOUZA 

Data de Nascimento: 07/03/1986 

Situa"o Cadastral: REGULAR 

Data da Inscri9白o: 03/12/2004 

Digito Verificador: 00 

Comprovante emitido 白  s: 14:55:08 do dia 21/06/2020 (hora e data de Brasilia). 
C6digo de controle do comprovante: 4E7D.E6AS.45CE.5ACB 

ロ  麟  

Este documento nao substitui o 'tomprovante de Inscri 言o no CPF". 

(Modelo aprovado pela IN/RFB no 1.548, de 13/02/2015.) 

1/1 
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JUSTICA ELEITORAL 

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 

CERTIDAO 

Certifico que, de acordo com os assentamentos do Cadastro Eleitoral e com o que 
disp6e a Res.-TSE ri9 21.823/2004, o(a) eleitor(a) abaixo qualificado(a) est白  quite com a 
Justi'a Eleitoral na presente data. 

S Eleitor(a): LEOMAR MENDES DE SOUZA 

Inscri'ao: 1134 8357 0507 

Municipio: 38032 - POCOES 

Data de nascimento: 07/03/1986 

Zona: 059 	Se‘合o: 0047 

UF: BA 

Domicilio desde: 22/02/2006 

Filia中o: ー  CONCESSIA MARIA MENDES DE SOUZA 
-JORGE ERALDO MENDES DE SOUZA 

Ocupa‘白o declarada pelo(a) eleitor(a): SERVIDOR PuBLICO ESTADUAL 

Certid白o emitida 白  s 14:51 em 21/06/2020 

Res.-TSE nロ  21.823/2004: 
O conceito de quita'ao eleitoral re"ne a plenitude do gozo dos direitos polticos, o regular exerccio do voto, 

salvo quando facultativo, o atendimento a convoca'6es da Justia Eleitoral para auxiliar os trabalhos 
weiativos ao pleito, a inexistencia ae muitas apiicaaas, em canter aetinitivo, pela Justia eleitoral e nao 

remitidas, excetuadas as anistias legais, e a regular presta戸o de contas de campanha eleitoral, quando se 
tratar de candidatos. 
A plenitude do gozo de direitos polticos decorre da inocorr色ncia de perda de nacionalidade; cancelamento 
de naturaliza'ao por senten'a transitada em julgado; interdi‘白o por incapacidade civil absoluta; 
condena''o criminal transitada em julgado, enquanto durarem seus efeitos; recusa de cumprir obriga''o a 
todos imposta ou presta‘旨o alternativa; condena‘含o por improbidade administrativa; conscri'ao; e op'ao, 
em Portuaal, uelo estatuto da iqualdade. 

Esta certid'o de quita戸o eleitoral' expedida gratuitamente. 
sua autenticidade poder' ser confirmada na p'gina do Tribunal Superior Eleitoral 
na Internet・  no endere'o: http://www・ tse・ jus ・br ou pelo aplicativo e-Ttulo, por 
meio do c6digo 

G2MX.Y+R6.HCYD.LJVN 
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INFORMACOES DE 
CONTRIBUIAO 

要電 NOTA FISCAL I CONTA DE GUA EIOU ESGOTOmbasa 	 CNPJ 13.504,675/0001-10 INSC. EST. 006655714' Av. 420, CenEoAdministr&ivo da Bahia - CABCEP 41 74 5-002 ei山asa 
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000000000 
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0040 
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Vencinierto 

01/07/20 
Totatapagarem R$ 
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NOTA FISCAL! CONTA DE A GUA E!OU ESGOTO 
CNPJ 13.504675/0001-10 INSC. EST. 00665571 

4' Av. n' 420, Centro Admlnlslrativo'd● Bahia - CAB 
CEP4I.745・002 旦聖題塁  

cod加0db肋Amm由'Ca Cidade dv 	I tnscriゆ  

0040Ms/Ano7/2020 	31)羅誉
.001.2. lISconsumo0 2/06/20 管lo. olidrmetro185699472 

O61'9359' 

 

Nome) Ende「日ppara em叩a 
LEOMA K NI EN I)ES I) E 501)/A 
VIE SEN. FREDERICO COSTA, Ito (:ASA 
Pitt MA V I:RA 	45260000 POCOES 

Cod.LeituraEndereo da嚇Atual ~ Leitura Antedor164 	 Fに  

VIE SEN. VREI)EI4IC() COSIA, [10 CASA 
PRIMAVERA 	45260000 POCORS 

F
Icons, ata/Leitura0211)6/20 障器。  

Faixas de Cons( rn') Valor (m 3) UC 'a. Total
.Consuma 

町E5 川、  6 23,B］  二 5舶  
7Hl」  ‘ 臣  4,72 
NAi5 I 0.37 し37 
丁り1乱  

E印“m‘町加  

CONS. .-tUtIA II w3 

“」， ●助●国・  

'”●α舶加m 

，同山山叫  

S,SrtdetkW 

Cor t'Tu 	qom 

g 竃島daAl?評ria 	15U1-Il縄  .0UT/賓 Min.G,2 mgd 9 	()? 
N' diAmostras - Rede
xidas 

SSr.E.cadx da tabS no 'ema da r -ea 

旨  

言 ATEICAO'LECISLACAO VICEITE VESPOUSABILIZA 。  

綿AUIO POP WAITE! OS lADOS CADASTPAISノ  ATUALIZAIOS>1 DATA PPEVISTA PAPA PROXIIIA LEITUrA: 13,17,21 
8 。FAG A M n "co o,slA m町A H助口U皿ロ‘叫lm胡lE刊ORES 

CANHOTO PROCESSADO EM LEITORA O TICA EVFTE DM4FICA-l.O 

Tad伯  
I己」り．  
DECRETO FEDERAL N' 5440 / 2005 

   

Vencimento 

  

Total a pagar em R$ 

(111(17/20 

  

42 99 

Par mekos 
P Padro, Porta 

l'ACAM EN'L() I)EEI'I'O AU1()NIA'I'I(:Q. 
BANCO: BANCO DO BRASIL 	AGENCIA: 556 

'NbID 瓦 NCORDANDO COM O VALOR DA FATURA, VOCE PODE SUSI 

O SERVICO ATE 3 DIAS UTEIS ANTES DO VENC1叫ENTO. 

1.1 (U E 081100- 555 Iり5 
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ぐomi りfl k1qun康慮‘ 王「lipmUりm、  da B河;d 

REPBLICA FEDEMIJVA DO BRASILConsenso ede,.i de En4rm 	爾  

CERTIDAO N.o 11136/2020  

Certificamos que a Sr.a LEOMAR MENDES DE SOUZA 白  Enfermeira com 

Inscriらさo Definitiva neste 6 rgきo sob o n.0 583249-ENF, desde 27/03/2019, e 
que est白  habilitada ao exercicio da profiss合o na 白  rea da Enfermagem de acordo 
com o disposto na Lei Federal n.o 7.498/86 e no Decreto Lei n.o 94.406/87・  
Certificamos, ainda, que a profissional encontra-se quite com suas obriga'6es 
pecuni白rias junto ao Coren-BA at白  o ano de 2020, e que, at6 a presente data, 
no possui infragきo disciplinar/'tica em seu registro. Esta certidさo tem prazo de 
validade de 60 dias. NADA MAIS. O referido 白  verdade e dou f. 

ATENいO: Conforme constante na Lei Federal n.0 5.905/73, Art. 15, VII, e 
Resolugきo COFEN n.o 560/2017, Cap. XII, Art. 63, a apresentagきo desta 
certid百o n5o permite o direito ao exercicio profissional. Assim, este documento 
dever白  ser utilizado para informar a situag含o inscricional, financeira e tica 
junto ao Conselho, sendo obrigat6ria a aDresenta戸o da Carteira de Identidade 
Profissional dentro da validade, bem como a carteira de especialista auando 
for o caso. oara valida戸o desta certidきo e para o exercicio Drofissionat. 

OBSERVACAO: A confirmagao da autenticidade desta Certid含o pode ser feita 
atrav白s da op戸o Conferncia de Certido do servigo de autoatendimento, no 
enderego: www.coren-ba .gov.br/autoatendimento  

Vit6ria da Conquista, 23 de junho de 2020 

半  
Carla Pereira Luz 

SUBSECAO DE VITORIA DA CONQUIStA 
MATRICULA 15109 

Av. Jorge Teixeira, Ed. Medical Center, Sala 404 - Candeias - Vil6ria da Conquista (BA) - 45028-536 
(77) 3422-2335 I http://www.coren-ba.gov.br/ 



LEOMAR MENDES DE SOUZA 

Brasileiro, casado, 34 anos 
Endere9o: Viela Senador Frederico Costa No 110 
Primavera I Po96es - BA 
Tel. (77) 98 134-4858 / 98848-8970 (whatsapp) 
E-mail: leomar.mendes@hotmail.com  
Filhos: (03) 

ESCOLARIDADE: 

Superior completo 

Graduado em Enfermagem - concluida em 2018.2 
FTC - Faculdade de Tecnologia e Cincias 

● POS GRADUANDO EM URGNCIA E EMERG倉NCIA 
(FACUMINAS) 

FORMACAO COMPLEMENTAR: 

・Atendimento Pr‘ー  Hospitalar, - Primeiros Socorros, Ressuscita叫o Cardiopulmonar 
e DEA. (CTEPH, Centro de treinamento Emergencia Pr Hospitalar ,20 19) 

・Curso Interpreta,'o de Exames Laboratoriais e Anticoncepcionais - Professor 
Matheus S. Marques, 2019 

・Suporte avancado de vida cardiovascular ー  ACLS ( American Heart Association, 
2019). Participa9ao 

・  
・Curso de Atendimento Pr' Hospitalar Avan'ado - SALVAR Treinamento em 
Resgate, 2018 

・Curso de Resgate em Atendimento Pr' Hospitalar - SALVAR Treinamento em 
Resgate, 2018 

・VI Semin'rio de Sa'de Coletiva: Sfilis e Sifilis Congenita - Faculdade de 
tecnologia e Ciencias, 2018 

・Curso B貞sico de T'cnicas de sobrevivencia (Empresa PSCIR Cursos, 2017) 

・ VIII Feira de Est豆gio de Vit6ria da Conquista (Monitor) - Instituto Euvaldo Lodi- 
IEL/BA 

EXPERINCIA PROFISSIONAL 

2019 - 2020 - Colgio Polit'cnico Florence 

Cargo: Professor! Preceptor de estgio 
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CERTェDAO NEGATIVA DE D血RITOS TRAEALR工STAS 

Nome: LEOMAR MENDES DE SOUZA 
CPF: 030.912.555-30 
Certidao n。 : 14250795/2020 
Expedicao: 21/06/2020,a s 14:43:47 
Validade: 17/12/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedig色o. 

Certifica-se que LEOMAR MENDES DE SOUZA, inscrito (a) no CPF sob o n。  
030.912.555-30, NAO CONSTA do Banco Nacional de Devedores 
Trabalhistas. 
Certidao emitida com base no art. 642-A da Consolida9ao das Leis do 
Trabalho, acrescentado pela Lei n。  12.440, de 7 de julho de 2011, e 
na Resolucao Administrativa n。  1470/2011 do Tribunal Superior do 
Trabalho, de 24 de agosto de 2011. 
Os dados constantes desta Certidao sao de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho e estao atualizados at白  2 (dois) dias 
anteriores a data da sua expedi9ao. 
No caso de pessoa juridica, a Certidao atesta a empresa em relaCao 
a todos os seus estabelecimentos, ag邑ncias ou filiais. 
A aceitacao desta certidao condiciona-se 白  verificacao de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 
工nternet ft七七p ：ノノwww ．七 5七． jus.br ), 
Certidao emitida gratuitamente. 

ェNFORMA9AO ェMPORTAMTE 
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessarios a iden七ユ fユcagao das pessoas naturais e juridicas 
inadimplentes perante a Justica do Trabalho quanto a s obrigac6es 
estabelecidas en senten9a condenat6ria transitada em julgado ou em 
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos 
recolhimentos previdenci白rios, a honorarios, a custas, a 
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes 
de execugao de acordos firmados perante o Minist白rio P亡blico do 
Trabalho ou Comissao de Concilia9ao Pr via. 



競  

MINISTERIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E A DIVIDA 
ATIVA DA UNIO 

Nome: LEOMAR MENDES DE SOUZA 
CPF: 030.912.555-30 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de 
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, 白  certificado que 
n首o constam pend6ncias em seu nome, relativas a crditos tribut自dos administrados pela Secretaria 
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscriG6es em Dvida Ativa da Unio (DAU) junto 白  
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN). 

Esta certid白o se refere 白  situa9巨o do sujeito passivo no， 白  mbito da RFB e da PGFN e abrange.- 	. 	.. 	.. 	.. ,,,, 	, 	. 	, 
inclusive as contrioui9oes sociais previstas nas aiineas a a o ao paragraio unico ao an. ii oa Lei ri 
8.212, de 24 de julho de 1991 

A aceita9白o desta certid白o est白  condicionada a verifica9白o de sua autenticidade na Internet, nos 
endere9os 'chttp://rtb.gov.br> ou くhttp:ノノwww.pgfn.gov.bn. 

Certid自o emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n。  1.751, de 2/10/2014. 
Emitida a s 09:26:55 do dia 28/04/2020 chora e data de Brasilia>. 
V自lida at白  25/10/2020. 
C6digo de controle da certidao: 0A81 .142B.6010.863D 
Qualquer rasura ou emenda invalidar este documento. 

● 



NoME 

LEOMAR MENDES DE SOUZA 

INSCRIAO ESTADUAL CPF 

030.9 (2555-30 

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 	 Emiss'o: 21(06/2020 14:36 

SECRETARIA DA FAZENDA 

Certid豆o Negativa de D'bitos Tribut豆rios 

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 ・  C6digo 
Tribut'rio do Estado da Bahia) 

Certidao No: 20201746836 

Fica certificado que n自o constam, at' a presente data, pendencias de responsabilidade da pessoa fisica ou jurIdica acima 
identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria 

Esta certid言o engloba todos os seus estabelecimentos quanto 自  inexistncia de dbitos, inclusive os inscritos na Divida 
Ativa, de compet白ncia da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pロblica do Estado da Bahia 

cobrar quaisquer d白bitos que vierem a ser apurados posteriormente. 

Emitida em 21/06/2020, conforme Portaria n。 918/99, sendo vlida por 60 dias, contados a partir da data de sua 
emlssao 

A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS 
FAZENDARIAS OU VIA INTERNET, NO ENDERECO http:llwww.sefaz.ba.gov.br 

Valida corn a apresenta9ao conjunta do carto original de inscri"o no CPF ou no CNPJ da 
Secretaria da Receita Federal do Ministerio da Fazenda 

Pginaldel 	 Reに ertidaoNe即tiva.rpt 
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山  PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 

DEPARTAItNTO DE TRIBUTOS E ARRECADAいO 
P A叫BANC正IRA. 07 SE匡  CmmO 
PO 6ES - BA ・  CEP: 452W-COO 
FONE(S): (17) 3431.58COfl431.11 IS CNPJMF: 14 242.200'COCl-65 

CERTIDAO POSITIVA DE DEBITOS 
COM EFEITOS DE NEGATIVA 

No 000292/2020 

● 

NomelRaz百o Social 

Nome Fantasia 

C6digo Contribuinte 

Endere9o 

LEOMAR MENDES DE SOUZA 

341753 	 CFF/CNPJ: 030.912.555130 

VIE SENADOR FREDERICO COSTA, 110 

PRIMAVERA POCOES - BA - CEP: 45260-000 

CONFORME DISPOSTO NO ART. 206 DA LEI N。 5.172, DE 25 DE OUTUBRO DE 1966, DO CODIGO 

TRIBUTARIO NACIONAL. ESTE DOCUMENTO TEM OS MESMOS EFEITOS DA CERTIDAO NEGATIVA 

EXPEDIDA DE ACORDO COM O ART. 205 DO REFERIDO CODIGO! POR EXISTIREM EM NOME DO 

CONTRIBUINTE ACIMA IDENTIFICADO SOMENTE DEBITOS PARCELADOS, RESSALVANDO O DIREITO 

DA FAZENDA MUNICIPAL DE COBRAR QUAISQUER DEBITOS QUE VIEREM A SER APURADOS 

POSTERIORMENTE 

, 

Data de Emisso: 22/06/2020 

Validade: 69 $ESSENTA E NOVE DIAS 	  

Esta certid白o abrange somente o contribuinte acima identificado 

Observa96es: 
"""""”，●…a... 

 

"""“●●…●●……●●●●“……血“血“… 

 

  

…‘……’…………“……“''‘…‘……‘… 

…．●●●●●●●●●●●‘'** *********●●●●●●●●●．”",.．●●“"""..."""" 

C6digo de controle da certid百o: 5300025334 

'ullu 
EmEjUCIANO 

Aten"o: Qualquer rasura tomar o presente documento nulo 

) 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
CNPJ: 14.200.242/0001-65 

A 
SECRETARIA DE FINAN9AS/SETOR CONTABIL 

De acordo com a solicita9ao da Secretaria Municipal de Sa自de, determino que Vossa Senhoria 
informe quanto 白  exist6ncia de recursos orament白rios capazes de atender 白  respectiva despesa - 
Servios de Enfemagem em Unidade de Atendimento e Enfretamento 白  COVID 19 e Unidade de 
Pronto-atendimento na assistencia a pacientes suspeitos ou diagnosticaos com COVID 19 (tabela 
01/item 24 do edital 005/2020 ・  Chamamento Pロblico) 

● 

Gabinete do Pref' to, 30 de junho de 2020 

Lean' ASL讐  i?.m'ca enhas 
eito Municipal 
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噂lEl主  Vi.301 

  

DO SETOR CONTABIL 

PARA: GABINETE DO PREFEITO 

DO SETOR CONTABIL 

PARA: GABINETE DO PREFEITO 

Senhor Prefeito, Senhor Prefeito, 

Tendo em vista os relevantes motivos apontados no vosso expediente, informamos que o pleito ali 
apresentado deve ser atendido, com a urgencia solicitada, posto que h白  disponibilidade financeira e 
or9ament白ria com a lei Or9ament白ria Anual e Compatibilidade com o Plano Anual e Lei de 
Diretrizes Orament白ria, sendo que a despesa decorrente da presente solicita9百o ser custeada 
pela UNIDADE OR9AMENTARIA, conforme segue abaixo 

Tendo em vista os relevantes motivos apontados no vosso expediente, informamos que o pleito ari 
apresentado deve ser atendido, com a urgência solicitada, posto que há disponibilidade financeira e 
orçamentária com a lei Orçamentaria Anual e Compatibilidade com o Plano Anual e Lei de 
Diretrizes Orçamentaria, sendo que a despesa decorrente da presente solicitação será custeada 
pela UNIDADE ORÇAMENTARIA, conforme segue abaixo: 

Secretaria Secretaria Municipal de Saúde 

Unidade Orçamentaria 03.07.01 — Fundo Municipal de Saúde de Poções 

Atividade/Projeto 

2.038 — Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde 
2.044 — Manutenção de Bloco MAC — Média e Alta Complexidade 
2.040 — Gestão das Ações de Atenção Básica 
2.068 — Enfrentamento de Emergência em Saúde-COVID 19 

Elemento de Despesa 3.3.9.0.36.00 — Outros Serv. Terceiros — P. Fisica 

FONTE 14 
02- exceto para atividade 2068 

Po96es - BA, 30 de junho de 2020 Poções - BA, 30 de junho de 2020. 

Atenciosamente, Atenciosamente, 

iノ stavo Correia Silva stavo Correia Silva 
itaidp- 6 (/L-_ 

Setor Cont自bil Setor Contabil 



PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
CNPJ: 14.200.242/0001-65 

GABINETE DO PREFEITO 

Do: Gabinete do Prefeito 
Para: Procuradoria Jurdica 

O Prefeito Municipal de Po96es/DA no uso de suas atribui96es legais informa que ap6s analisar o 

pedido da Secretaria Municipal de Sa"de, encaminha para deferimento e aprova9ao desta 

Procuradoria, referente ao processo administrativo n。. 117/2020, considerando a necessidade da 

Servi9os de Enfemagem em Unidade de Atendimento e Enfretamento 自  COVID 19 e Unidade de 

● Pronto-atendimento na assistencia a pacientes suspeitos ou diagnosticaos com COVID 19 (tabela 

01/item 24 do edital 005/2020 - Chamamento Publico) 

Em tempo solicito parecer jurdico quanto a legitimidade do procedimento para sua 

legalidade, em conformidade com a Lei 8.666/93, a fim de que a Comissao de Licita o possa 

executar suas atribui96es com a modalidade/procedimento apropriada. 

Aguardamos a vossa aprecia9o e aprovaao se em consonancia. 

Gabinete do Prefeit ・ , 30 de junho de 2020. 

ft 
Leand ・ '' a"io Makcarenhas 

rre rito iviuniqipai 



欝 PREFEITURA MUNICIPAL DE PO96ES 

監鶏 ESTADO DA BAHIA 

PARECER JURDICO 

EMENTA: 	Processo 	Administrativo 	n. 

117/2020/Secretaria 	Municipal 	de 	Sa"de. 

Inexigibilidade n. 0061/2020 FMS. 

Objeto: Contrata9ao direta por inexigibilidade de 

licita‘百o referente a servi'os de enfermagem em 

Unidade de Atendimento e Enfrentamento a COVID-19 e 

Unidade de Pronto Atendimento na assistencia a 

pacientes suspeitos ou diagnosticados com COVID 19 

(tabela 01/ item 24 do edital 005/2020 - Chamamento 

Pblico). 

Assunto: Parecer Juridico 

CONTRATADO: LEOMAR MENDES DE SOUZA 

Versa o presente parecer acerca do requerimento 

formulado pelo Exmo. Sr. Prefeito versando sobre a contrata9含o direta por 

inexigibilidade de licita戸o referente a servi9os de enfermagem em 

Unidade de Atendimento e Enfrentamento a COVID-19 e Unidade de 

Pronto Atendimento na assistencia a pacientes suspeitos ou 

diagnosticados com COVID 19 (tabela 01ノ  item 24 do edital 005/2020 - 

Chamamento Publico). 

Para este fim, a Secretaria ordenadora justificou a 

necessidade do servi9o e colacionou aos autos ampla documenta9きo do 

profissional especializado. 

Sabe-se que a regra nas contrata'6es de servios por parte 

da Administra9きo P白blica 6 sempre o procedimento licitat6rio, sendo as 

exce96es previstas em lei. 

Pa. da Bandeira,02 - Centro-Po加esiBa - Fone(77)3431 -5800 ・  Fax (77)3431-5805 
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Sucintamente, o mestre Hely Lopes Meirelles versa sobre a 

licitagきo: 

'Licita戸o ' o procedimento administrativo mediante o qual a Administra 言o seleciona a 

proposta mais vantajosa para o contrato de seu interesse" 

Muito embora a regra geral para se contratar com a 

Administra戸o Publica exija aos pretensos contratantes submeter-se 白  

realiza戸o de licita戸o, a pr6pria Lei n9. 8.666/93 traz algumas hip6teses, 

em casos excepcionais, em que n旨o 6 necess白 ria a realiza戸o do 

procedimento licitat6rio para a contrata9谷o com a Administra戸o Publica. 

Tratam-se dos casos de dispensa de licita戸o e de 

inexigibilidade de licita戸o j白  mencionados anteriormente. 

Prescreve o art. 25 do Estatuto das Licita96es ser inexigivel 

a licita戸o quando houver inviabilidade de competi戸o para os servi9os 

tcnicos enumerados no seu art. 13, desde que de natureza singular, e o 5 

12, do mesmo art. 25, considera de not6ria especialidade o profissional ou 

a empresa cujo conceito no campo de sua especialidade, decorrente de 

desempenhos anteriores, estudos, experi6ncias, publica96es, 

organiza96es, aparelhamento, equipe t'cnica, ou de outros requisitos 

relacionados com suas atividades, permita inferir que o seu trabalho' 

essencial e indiscutivelmente o mais adequado 白  plena satisfa戸o do 

objeto do contrato. 

No presente caso, o profissional LEOMAR MENDES DE SOUZA 

participou do ato administrativo de chamamento pdblico chamado 

credenciamento que pr白-qualificou profissionais de nivel superior e 

empresas para a presta戸o de servi9os tempor白rios 

Cumpre salientar de antem含o que inexiste no 

ordenamento juridico p白trio lei especifica que trate sobre o sistema do 

credenciamento. Desta maneira, em um primeiro momento, poderia se 

questionar se a ado戸o de tal sistema nきo esbarraria no Principio da 

Legalidade. A resposta' nきo. A figura do credenciamento' , em verdade, 

um mecanismo, um sistema para se efetivar uma contrata戸o por 
P9a. da Bandeira02 - Centro-Po96esiBa - Fone(77)3431 -5800- Fax (77)3431-5805 

心  



難 PREFEITURA MUNICIPAL DE POcoES 

ESTADO DA BAHIA 

inexigibilidade. Portanto, a base legal do credenciamento' justamente o 

art. 25, caput, da Lei 8666/93. 

Neste i nterim, vale ressaltar a decisきo do Plen白 rio do Tribunal 

de Contas da Uniao prolatada no processo 016.171/94: 

"Finalizando, constatamos ter ficado devidamente esclarecido no 

processo TC 008.797/93-5 que o sistema de credenciamento, quando 

realizado com a devida cautela, assegurando tratamento ison6mico aos 

interessados na presta9谷o dos servi9os e negociando-se as condi'6es de 

atendimento, obtem-se uma melhor qualidade dos servi9os alm do 

● menor pre9o, podendo ser adotado sem licita9含o amparado no art. 25 da 

Lei 8.666/93." (Decis谷o n。  104/1995 - Plen'rio) (grifo) 

Ressalte-se ainda que em diversas outras oportunidades o 

Tribunal de Contas da Uni谷o adotou o mesmo posicionamento, que, 

inclusive, foi adotado tambdm pelos Tribunais de Contas Estaduais, 

podendo-se afirmar com certeza que est白  pacificado o entendimento no 

sentido da legalidade do sistema de credenciamento. 

Conforme leciona S6nia Y. K. Tanaka (Sistema de 

credenciamento.2003, Pg 336'a vantagem do referido sistema 6 

justamente essa: ap6s a avalia戸o de toda a documenta戸o encaminhada 

pelos interessados, estes restar言o credenciados junto 白  Administra9o 

Pdblica, que poder白, a qualquer momento e independentemente de 

qualquer outro procedimento, contrat白-los para a prestag谷o dos servios 

que se fizerem necess自rios, observadas as condi96es estabelecidas no 

instrumento convocat6rio, inclusive o pre9o." 

E evidente que os processos de dispensa e de inexigibilidade 

de licita9谷o n谷o exigem o cumprimento de etapas formais imprescindiveis 

num processo de licita戸o, entretanto devem obediencia aos principios da 

legalidade, impessoalidade, moralidade, igualdade, publicidade e 

probidade administrativa impostos 白  Administra9百o Publica. 

Aqui trazemos, por oportuno, as palavras do Exmo. Sr. 

Ministro Homero Santos, relator do processo que aprovou o Regulamento 

de Assist6ncia M6dica desta Corte, a respeito do tema: "(...) uma 

particularidade do CREDENCIAMENTO' que permite buscar em todas as 
P9a. da Bandeira.02 - Cenhro-Poいes/Ba - Fone(77)3431 -5800 - Fax (77)3431 -5805 

や  
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」,otSe LAOOAノ  empresas e pmf .ssIona .empresas e profissionais que preencham as condi'oes exigidas 

e aceitem a presta'5o do servi9o desejado, fazendo com que, quanto mais 

conveniados ou credenciados, mais adequados 白  plena satisfa9きo dos 

servi'os desejados. Por outro lado, nos demais conceitos de isonomia e 

moralidade administrativa, tem-se o juizo de valor emanado do grupo 

social de benefici白 rios da assist6ncia a que se destina o contrato, que 

dentre as empresas e profissionais prestadores dos servi'os m'dicos, 

escolhem aqueles de sua preferencia, seja pelo desempenho, experi6ncia 

ou reputa9きo, seja pela organiza戸o, aparelhamento, equipe t白cnica, ou 

outros requisitos relacionados com suas atividades, expungindo-se dessa 

forma qualquer n6doa de favoritismo ou imoralidade na contrata戸o. 

Outrossim, pela nova lei sobre Licita96es Publicas, o crit'rio predominante 

ser自  o PRECO. E, at' nesse particular, seria il6gico pretender-se buscar o 

menor pre'o, quando se sabe que para todos os profissionais e empresas 

credenciadas, o TCU pagar白  o mesmo pre'o." 

Assim, embora ainda n百o haja um regramento especifico para o 

sistema do credenciamento, 白  exce9谷o de alguns Estados que inseriram tal 

mecanismo em suas leis de licita'6es, referida pr白tica ' usual e 

perfeitamente aceita pela jurisprudencia, pelas orienta96es dos Tribunais 

de Contas e pela escassa doutrina que aborda o tema. Isto porque o art. 

25 da Lei 8666/93, ao estabelecer a figura da inexigibilidade de licita戸o, 

no limita a interpretag谷o da inviabilidade de competi9含o, podendo ser 

esta configurada pela exist6ncia de fornecedor exclusivo, ou, conforme 

demonstrado, pela contrata戸o de todos os interessados, vez que 

igualmente n旨o haver自  competi9首o. 

Por todo o exposto, somos pelo prosseguimento da contrata戸o 

atrav6s do procedimento de inexigibilidade de licita戸o. 

E o parecer. 

Po96es/Bahia, 01 de Julho de 2020. 

Assess。  「a 

YANNE MACED9 MATOS
Assessora Jur d ica do mun pio de Po96es/BA 

P9a. da Bandeira02 - Cenhro-POOeSIBa - Fone(7fl3431 -5800- Fax (77)3431 -5805 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
CNPJ: 14.200.242/0001-65 

MINUTA DO CONTRATO No ....12020 
CONTRATO DE PRESTA9AO DE SERVICOS 
QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE POCOES, E A EMPRESA 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE POC6ES, ESTADO DA BAHIA, pessoa juridica de direito 
p自blico, com sede na Pra9a da Bandeira, 024 - CENTRO - Po96es - Bahia - FONE/FAX (77) 
3431・5820, inscrita no CNPJ sob n. 14.242.200/0001-65, neste ato representado pelo Ilm. 
Leandro Arajo Mascarenhas, Prefeito Municipal, denominado CONTRATANTE e a empresa e a 
empresa 	  pessoa Juridica, Inscrito no CNPJ sob o no 	  com 
endere9o na 	 , n。  	, CEP 	, Bairro 	, 	, representado por, 
	 1 Portador da C白dula de Identidade sob o no 	 e CPF sob o 
no 	  aqui denominada CONTRATADA, com base nas disposi96es da Lei Federal 
8.666 de 21 de junho de 1993 e alterada pela Lei 8.883/94, resolvem celebrar o presente Contrato 

~ 

	

	ae rresta9ao ae servi9os, oriundo da INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO no 061/2020 FMS 
meaiante as ciausuias e conai9oes seguintes: 

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

1.1 - Contrata9白o direta por inexigibilidade de licita9ao de profissional para a Servi9os de 
Enfemagem em Unidade de Atendimento e Enfretamento 白  COVID 19 e Unidade de Pronto- 
atendimento na assist白ncia a pacientes suspeitos ou diagnosticaos com COVID 19 (tabela 
01/item 24 do edital 005/2020 - Chamamento Publico) 

CLAUSULA SEGUNDA ・  DO PRE9O E FORMA DE PAGAMENTO 

2.1 - O pre9o pela execu9白o de servio global 白  de R$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais), 
sendo pago a partir da assinatura do contrato at白  28/09/2020, devendo o valor pertinente ser pag'o 
pela CONTRATANTE, atravs de cheque nominativo ou na conta corrente da CONTRATADA. 

CLAUSULA TERCEIRA - DO PRAZO DE VIGNCIA DO CONTRATO 

3.1 - O presente contrato iniciar-se-自  em 01/07/2020 at白  28/09/2020, prorrog白vel por iqual periodo. 
a 	na forma ao art. b! aa lei S・ bbb, de 21 de junho de 1993, com as alteraC6es posteriores, caso nao 
ー 	naja maniesta9ao contraria por qualquer das partes nos trinta dias antecedentes ao t6rmino do 

prazo aqui estipulado 

CLAUSULA QUARTA ・  DA FORMA DE EXECUCAO 

4.1 - Os servios objeto do presente contrato sero prestados pela Equipe da CONTRATADA na 
sede do CONTRATANTE, bem como, quando necessrio, na sede do CONTRATADO 

§ 1。  Os servios objeto do presente contrato poder白o tamb白m ser prestados atravs de contatos 
telefnicos, fax-simile, correspondencias eletrnicas ou, extraordinariamente, mediante v'itas 
tcnicas a serem realizadas na sede da CONTRATANTF 

§2。  - As despesas com o deslocamento, incluindo, a estadia, refei加es e combustiveis sero 
arcadas nelo CONTRATADO 

CLAUSULA QUINTA - DAS OBRIGA9OES 

5.1 ・  Caber ao Contratante 
1. regulamentar a atividade a ser exercida pelo Contratado; 
1・  aplicar, nas situa96es cabiveis, as penalidades regulamentares e contratuais; 
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2. cumprir e fazer cumprir as disposi96es regulamentares dos servi9os objeto do presente
instrumento: 

3. efetuar o pagamento do pre9o ajustado pela presta9白o dos servios 

5.2 - O Contratado obriga-se a 
1. exercer as atividades objeto do presente instrumento, em conson自ncia com as normas 

legais pertinentes e com os regulamentos; 
1. cumprir e fazer cumprir as disposi6es especificadas no presente instrumento e na 

legisla"o; 
2. exercer as atividades objeto do presente contrato com zelo e de forma continua 
3. A CONTRATADA dever白  manter, durante toda a execu9白o do contrato, todas as 

condi6es de habilita9ao e qualifica9ao exigidas na licita9白o, conforme previsto no Art 55, 
inciso XII da Lei no 8.666/93 

PargrafoO nico: A empresa dever自  apresentar iunto com a(s' nota(sl fiscal(is、  e/ou fatura(s'r 
I. Prova de regularidade junto 自  Fazenda Municipal; 
II. Prova de regularidade junto' Fazenda Estadual; 
Ill. 	Prova de regularidade junto' Fazenda Federal, referente 自  Divida Ativa da Unio e 

Tributos Federais; 
IV. 	Prova de regularidade junto a Justi9a do Trabalho, 

CLAUSULA SEXTA . DA RESCISAO 

6.1 - O presente contrato poder ser rescindido nas hip6teses previstas na Lei 8.666/93 

6.2 - A CONTRATANTE poder自  rescindir, unilateralmente, este Contrato, independente de 
interpela9ao judicial ou extrajudicial, sempre que ocorrer por parte da CONTRATADA, conforme 
art. 78 da lei 6.666/93 
6.3 - A inexecu9白o total ou parcial do contrato enseja a sua rescis白o, com as consequencias 
contratuais e as previstas em lei ou regulamento, ficando no ato da assinatura deste contrato 
reconhecido pelas partes os direitos da Administra9白o Publica, em caso de rescisao 
administrativa prevista no art. 77 e seguinte da Lei n・  8.666193 e suas altera"es 

Pargrafo " nico- Da rescisao contratual resultar白  ou n白o o direito das partes 白  indeniza"o, de 
acordo com o caso em concreto, na conformidade da lei, sem prejuizo das penalidades 
pertinentes. 

CLAUSULA SETIMA - DA CESSAO OU TRANSFERENCIA 

7.1 - O presente contrato n白o poder ser objeto de cessao ou transferncia, no todo ou em parte 

CLAUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES 

8.1 ・  O descumprimento, parcial ou total, de qualquer das cl白usulas contidas no presente contrata 
sujeitar自  o Contratado 白  s san96es previstas na Lei 8.666/93, garantida a prvia e ampla defesa em 
processo administrativa 

§ 10 ー  A inexecu9白o parcial ou total do contrato ensejar自  a suspens白o ou a imposiao da 
declara9白o de indignidade para licitar e contratar com a prefeitura e multa, de acordc 
com a gravidade da infra9白o 

§ 20 ー  A multa ser白  graduada de acordo com a gravidade de infra9白o, nos seguintes limites 
maximos 
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l O・ 3% (trs por cento) ao dia de atraso sobre o valor da parcela do fornecimento 
nao reauizaao 
I - 0,3% (três por cento) ao dia de atraso sobre o valor da parcela do fornecimento 
não realizado. 

§ 3o~ A Administra9ao se reserva ao direito de descontar do pagamento devido 白  
contratada o valor de qualquer multa porventura imposta em virtude do 
descumprimento das condi96es estipuladas no contrato 

§ 40 - A multa prevista nesta clusula nao tem car白ter compensat6rio e o seu pagamento 
nao eximir白  o Contratado da responsabilidade de perdas e danos decorrentes das 
infra96es cometidas 

CLAUSULA NONA ・  DA PUBLICA9AO DO CONTRATO 

9.1 ・  O extrato do presente contrato dever白  ser publicado no mural de publica9ao de atos 
administrativos da Prefeitura e no Dirio Oficial do Municipio, no prazo estabelecido no pargrafo 
白nico do art. 61 da Lei 8.666/93 

A Administração se reserva ao direito de descontar do pagamento devido 
contratada o valor de qualquer multa porventura imposta em virtude do 
descumprimento das condições estipuladas no contrato. 

§ 4° - A multa prevista nesta cláusula não tem caráter compensatório e o seu pagamento 
não eximirá o Contratado da responsabilidade de perdas e danos decorrentes das 
infrações cometidas. 

CLAUSULA NONA - DA PUBLICAÇÃO DO CONTRATO 

9.1 - 0 extrato do presente contrato deverá ser publicado no mural de publicaçâo de atos 
administrativos da Prefeitura e no Diário Oficial do Municipio, no prazo estabelecido no parágrafo 
único do art. 61 da Lei 8.666/93. 

CLAUSULA DECIMA - DA DOTAいO OR9AMENTARIA 

！翌二坐  gastos decorrentes desta contrata9白o est白o previstos nas seguintes contas 
ulydIrleutarlas, proporcionalmente 

CLAUSULA DÉCIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

10.1 - Os gastos decorrentes desta contratação estão previstos nas seguintes contas 
orgamentárias, proporcionalmente: 

Secretaria Secretaria Municipal de Saúde 

Unidade Orçamentária  03.07.01 — Fundo Municipal de Saúde de Poções 

Atividade/Projeto 
2.038 — Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde 
2.044 — Manutenção de Bloco MAC — Média e Alta Complexidade 
2.040 — Gestão das Ações de Atenção Básica 
2.068 — Enfrentamento de Emergência em Saúde-COVID 19  ___ 
13.9.0.36.00 — Outros Serv. Terceiros — P. Fisica Elemento de Despesa  

FONTE 14 
	 02- exceto para atividade 2068 

● CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA- DOS TRIBUTOS E DESPESAS 

11 . 1 - Consistir自 6 nus do CONTRATANTE as despesas decorrentes da formaliza9o deste
contrato. 

CLAUSULA D'CIMA SEGUNDA - DA VINCULAいO E ADJUDICA9AO 

12.1 -20 O Contrato n061/2020 FMS, conforme盗乳認器腰駕謡sso dado器器豊idade de Licita9 o n。  INXContratada. 

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - REGIME DE EXECUcAO 

13. 1 - O Regime de execu 白o do contrato firmado 白  a de execu9白o direta , conforme definido no art.10, inciso I da Lei 8. 666/93. 

CLAUSULA D'CIMA QUARTA - DO ATO LICITAT6RIO 

14.1 Baseado no caput art. 25, da Lei 8.666/93, inexiaivel Iicitac白n nuhlira nAc tarnie,e do pmcesso de lnexI9Ibi"dade n。 lNX O61た02O FMs ・ ta6‘巨 0 -pmcesso de lnexI9Ibi"dade n。 lNX O61た02O FMs ・ ta6‘巨 0 -pmcesso de lnexI9Ibi"dade n。 lNX O61た02O FMs ・ ta6‘巨 0 lIit'r--2 r i' , 比；  tI崩20 

• CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- DOS TRIBUTOS E DESPESAS 

11.1 - Consistirá 'onus do CONTRATANTE as despesas decorrentes da formalização deste 
contrato. 

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA VINCULAÇÃO E ADJUDICAÇÁO 

12.1 - 0 Contrato n° 	/2020, estt vinculado ao processo de Inexigibilidade de Licitação n° INX 
061/2020 FMS, conforme art. 61 da Lei 8.666/93, e adjudicado a empresa Contratada. 

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA - REGIME DE EXECUÇÃO 

13.1 - 0 Regime de execução do contrato firmado é a de execução direta, conforme definido no art. 10, inciso I da Lei 8.666/93. 

CLAUSULA DÉCIMA QUARTA - DO ATO LICITATÓRIO 

14.1 Baseado no caput art. 25, da Lei 8.666/93 é inexigivel licitação pública, nos termos do 
processo de lnexigibilidade n° INX 061/2020 FMS - tabela 01/item 24 do edital 005/2020 - 

§3o ー  §3° - 



PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
CNPJ: 14.200.242/0001-65 

Chamamento Publico - Lei Federal no 13.979, de 06/02/2020; Decreto Estadual no 19.586, de 
27/03/2020; Decreto Legislativo no 2.413/20 

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DO REAJUSTE 

15 - O valor do presente contrato ser自  fixo e irreajust白vel 

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DO FORO 

16.1 ・  Ficando eleito o Foro da Comarca de Po96es, Bahia, para ajuizamento de quaisquer 
quest6es oriundas do presente contrato, com ren自ncia expressa de qualquer outro, Por mais 
privilegiado que seja 

~ 	16.2 -E, por estarem assim, justos e acertados, firmam o presente contrato em 03 (trs) vias de 
~ 	iguat teor, na presen9a oe uz iouas; testemunnas, para que surta os eieitos iegais esperaaos 

Po96es, 	  de 2020 

Leandro Arajo Mascarenhas 
Prefeito Municipal de Po96es 

Contratante 

Lorena Santos Mascarenhas 
Secret自ria Municipal de Sa自de 

Contratante 

Contratado 

● 
1 ー  

CPF 

   

2 一  

CPF 
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』賢」二  CNPJ: 14.200.242/0001-65 

GABINETE DO PREFEITO 

Do: Gabinete do Prefeito. 
Para: Comissao de Licita9ao. 

O Prefeito Municipal de Po96es/BA no uso de suas atribui96es legais informa que ap6s analisar o 

pedido da Secretaria Municipal de Sade, jd consultado o jurdico e Setor Contbil, visando 

Servi9os de Enfemagem em Unidade de Atendimento e Enfretamento 自  COVID 19 e Unidade de 

$ 

	

	Pronto-atendimento na assistncia a pacientes suspeitos ou diagnosticaos com COVID 19 (tabela 

01/item 24 do edital 005/2020 - Chamamento P"blico), conforme especificaao constante nos autos 

do processo administrativo por isso autoriza a deflagra9ao do procedimento de INEXIGIBILIDADE 

DE LICITACAO, com base no caput art. 25, da Lei 8.666/93 ・  Lei Federal n 13.979, de 06/02/2020; 

Decreto Estadual no 19.586, de 27/03/2020; Decreto Legislativo n。  2.413/20, e suas posteriores 

altera6es a fim de que a Comissao de Licita o proceda com os tramites legais, conforme 

Legisla9o especifica em vigor. 

Po96es, 01 de julho de 2020. 

S 
carenhas 

ipal 
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MUNICiPIO DE POC6ES 
Estado da Bahia 

 

PORTARIA N. 001/2020. 

De 02 de janeiro de 2020. 

Altera os membros da Comiss白o Permanente de Licita9白o no 

白mbito do Municipio de Po96es - BA e d白  outras provid6ncias. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE POCOES, ESTADO DA BAHIA, no uso 

das atribui加es que lhe s白o imputadas pelo art. 51 da Lei Federal n。. 8.666/1993, 

assim como nos demais dispositivos legais pertinentes, 

RESOLVE: 

Art. 1。. Alterar, nos termos do art. 51 da Lei Federal n。. 8.666/1 993, a 

Comiss白o Permanente de Licita"o do Municipio de Po9es - BA, que ser 

composta pelos servidores abaixo elencados, com a fun"o de receber, examinar e 

julgar todos os documentos e procedimentos relativos aos certames licitatrios que 

venham a ser realizados pela Administra9白o P自blica desta municipalidade. 

~ -~ presidente: Jo且o Pedro Ribeiro do Nascimento, no de matricula 4.494, 

ocupante do cargo de chefe do Departamento de Licita"es e Contratos. 

II - lo membro: Keli Cristina Lima Santos Gomes, no de matricula 1.804, 

ocupante do cargo de provimento efetivo de auxiliar de servi9os gerais 

Ill - 2。  membro: Celeste Meira Pereira, no de matricula 1.659, ocupante 

do cargo de provimento efetivo de auxiliar de servi9os gerais 

Art. 2。. Nomear como membros suplentes da Comiss白o Permanente de 

Licita9白o do Municipio de Po96es - BA: 

I - 10 suplente: Marlロcia Teixeira Rocha, no de matricula 4.775, ocupante 

do cargo de chefe da Se9白o de Contratos; 

II - 2。  suplente: Manoel Carlos Campos Pereira, no de matrcula 4.448, 

ocupante do cargo de chefe de Se"o de Almoxarifado; 

川  - 3。  suplente: Maicon do Nascimento Amaral, no de matricula 6.260, 

ocupante do cargo de chefe do Departamento de Compras 

 

?じ峯6畿  
41・‘ノ・・・,・“ノ  

Pra'a da Bandeira, N 02, Bairro c.ntro, Poo.. - Bahia, CP 45.260-000 

CERTIFICAいO DIGITAL: FEZ8M+J2FK2NRQKVLMV/yG 

Esta edi"o encontra-se no site oficial deste ente. 
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Pargrafo " nico. Os suplentes nomeados nos termos deste artigo 

substituiro qualquer membro da Comiss白o Permanente de Licita9白o do Municipio 

de Po96es - BA, a exce9白o do Presidente 

Art. 3。. Substituir白  o Presidente da Comissao Permanente de Licita9白o, 

em suas faltas e impedimentos, o primeiro membro, e na falta deste, o segundo 

membro 

Art. 4。. Os membros da Comissao Permanente de Licita"o do Municipio 

de Po"es - BA, responderao solidariamente por todos os atos praticados pela 

comissao, salvo se posi 白o individual divergente estiver devidamente fundamentada 

e registrada em ata lavrada na reunio em que estiver sido tomada a decis白o 

Art. 5. Alm das atribui加es constantes no art. 51 da Lei Federal n。  
8.666/96, aos membros da Comiss白o Permanente de Licita"o do Municipio de 

Po"es - BA, confere-se os poderes de receber e examinar todos os documentos 

relativos aos certames licitatrios, bem como adotar medidas para realiza"o do 

processo de licita9白o, desde que nesta ロ  ltima hip6tese, os procedimentos n白o 

conflitem com as competncias do Poder Executivo 

Art. 6. O mandato dos membros da Comiss白o Permanente de Licita9白o 

do Municipio de Po96es - BA ser de um ano 

Art. 7。. Esta portaria entra em vigor nesta data, revogado a Portaria 

040/2018, assim como as demais disposi"es em contrrio 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE e CUMPRA-SE 

Po96es - BA, 02 de janeiro de 2020 

LEANDRO ARAUJO MASCARENHAS 

Prefeito Municipal 

 

Pじ峯6賛  
41',・N”・”ノ  

Pra'a da Bandeira, N' 02. Bairro centro, Poes - Bahia, CP 45.260.000. 

CERTIFICAいO DIGITAL: FEZSM+J2FIQNRQKVLMVfYG 
Esta edi弾o encontra-se no site oficial deste ente 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
CNPJ: 14.200.242/0001-65 

TERMO DE INEXIGIBILIDADE 



C- ste Meira Pereira 
Membro da Comiss百o 

o Nascimento 
Presidente Da a omiss白o 

117 !REFEITU1A MUNICIPAL DE POcoES 

轟CNPJ: 14.200.242/0001-65 

TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO N。  061/2020 EMS, VINCULADO AO PROCESSO 
ADMINISTRATIVO N。  117/2020 

Enk総  A COMISSOCONSIDERANDOEnfemagem em Unida黙鷺繊鷺1鯵1legais,ecessita9 pOVID 19 「讐臨ふ認讐。議  

atedo器晋nto na005/20禁tncia a pacientes suspeitos ou dThamamento Pblico). Por isso pa誉nosticrestat蕊Cer乳綴lDe搬糊a 01ncioi（認認 

藤駕鴛議蕪嘉繊農
乳re講器e器esa abaixo por apresiforme especificao冨a器鏡  

-ne×i CONSIDERANDO o Parecer emitido pela Assessoria Jur「dica desta Prefeitura que recomendou por
Inexigibilidade de Licita o; 

pr。認誉SIDE RA Nde Inexigi論 oade留ut art.INX 06覆a LeiOFM認溜； inexigve01/item 24器 o p blica,tal 005/2020忠器綴：  

	

S 	Pblico - Lei Federal n。  13.979, de 06/02/2020; Decreto Estadual n。  19.586, de 27/03/2020; DecretoLegislativo n2.413/20. 
CONSIDERANDO que h白  disponibilidade de recursos financeiros para arcar com os custos da 

contrata9百o, conforme informa9白o do contador deste Munic「pio 

白  daに総標潔な慧品嚇認：轟認器甘窓説票認『晋器謡器窓  

a comfiscaliz鴇龍efe rid antrole:器
etncia se
ecuo do器ia pelas seguio, que poder鷲mat rias: a)feita diretame諮lamentao; b)ou atravs de 

terceiros e tambem por pessoa fisica ou juridica de direito privado 

鳶難麟難繊事騰灘鴛灘競  

con戒然讐器留pa qupara ＆晶』「蕊畿％』濃 do.二農濡 nto試器喫晶欝chemado cc需 

蕊ervres製a01姦regras previstas dprimrio visando o認農臨precipua da Administra9白o, criou-se imediatamentecial. 	 。  
Com base no parecer juridico que concluiu que, objetivando cumprir os principios da legalidade, 

	

- 	T. 「刊o?? e puoiiciaaae, opinou pela Dispensa de por tratar-se de servi9os necess白rios ao atendimento 

e 

	

ー 	四「只塾rS月nロきl．讐烈具り・e・ aa Lei ど・ tjbbf9j ~ Fq トecierai nu la・979, de 06/02/2020; Decreto Estadual 
rr讐000, ae, zi'iuiIzuzu; ど！  f reto' Legislativo n" そ竺き4 para a contrata9o de LEOMAR MENDES 
LJに  0)ULF\・  inscrito no し  rr SOD O flu UiU・ SlZMbb-aU, inscnto no GOREN sob o n。  583.249- 

I欝
M EIRA;5.260-000e-se. 器驚器器播慧篇鼠器留器諮 o Primazentos I課農議認豊  

Po加es一日A, 01 d 

、1崩嘉ia Teixeira罵るha 
Membro da Comiss白o 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
CNPJ: 14.200.242/0001-65 

、ll二井裏潮’難編函’ 

ATA/PARECER DA COMISSAO 

● 



Servi9os de Enfemagem em Unidade de Atendimento e Enfretamento 白  COVID 19 e 
Unidade de Pronto-atendimento na assistncia a pacientes suspeitos ou diagnosticaos 
com COVID 19 (tabela 01/item 24 do edital 005/2020 - Chamamento P自blico). 

Objeto 

LEOMAR MENDES DE SOUZA, inscrito no CPF sob o n。  030.912.555-30, inscrito no 
COREN sob o n。  583.249-ENFERMEIRA; 	com endere9o Viela Senador Frederico 
Costa,110 Bairro Primavera, Po9oes-Bahia, CEP: 45.260-000 

Contratado 

Marlucia罷ixe訂eRocha 
Membro da Comiss白o 

Po加es ・ Ba, 01 dejulh・・一 2020 

Jo白o Pedro’ ・  -. o do Nascimento 
esidente D- Comiss百o 

Mei ニ  Pereira C 
Membro da Comiss白o 

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
CNPJ: 14.200.242/0001-65 

ATA 
PARECER SOBRE A DISPENSA 

Modalidade 
INEXIGIBILIDADE DE 
LICITA9AO 

N"mero 
061/2020 FMS 

Reuniao da Comiss白o Permanente de Licita"o da Prefeitura Municipal de Po96es, 
nomeada pela conforme Portaria no 001/2020. Reunida com a finalidade especifica de 
instru9白o de processo de INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, caput art. 25, da Lei 
8.666/93 - Lei Federal n。  13.979, de 06/02/2020; Decreto Estadual n。  19.586, de 
27/03/2020; Decreto Legislativo n。 2.413/20, modificada pela Lei no 8.993/94 

Tendo em vista as necessidades apontadas pela unidade solicitante, com base no Parecer da 
Procuradoria Juridica Municipal, essa Comiss百o dar andamento ao processo de Dispensa de 
Licita9白o, para a contrata戸o de LEOMAR MENDES DE SOUZA, inscrito no CPF sob o n。  
030.912.555-30, inscrito no COREN sob o n。  583.249-ENFERMEIRA; 	com endere9o Viela 
Senador Frederico Costa,1 10 Bairro Primavera, Po9oes-Bahia, CEP: 45.260-000, com um valor de 
R$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais). Ap6s an白lise profunda sobre a contrata9白o em comento, 
ressaltando ter sido dada a devida importncia ao fato de que o pre9o apresentado esta condizente 
com os praticados no mercado, conforme laudo de avalia9ao, n白o havendo, portanto, 
superfaturamento. Nesse i nterim, somos de parecer favorvel, pela configura9白o da Dispensa de 
licita9白o, na conformidade do caput art. 25, da Lei 8.666/93 - Lei Federal n。  13.979, de 06/02/2020; 
Decreto Estadual n。  19.586, de 27/03/2020; Decreto Legislativo n。  2.413/20, atualizada pela Lei 
8.883 de 08/06/94. Devendo, pois, ap6s a devida homologa9白o pelo chefe do Poder Executivo, do 
nosso parecer, proceder 白  devida publica9白o nos meios legais, para que surta os efeitos desejados. 
Nada mais havendo a relatar, asssim sendo, eu Joao Pedro Ribeiro do Nascimento, Presidente, 

~. 	lavrei o presente registro de acontecimentos que, depois de lido e se aprovado. seoue assinado oor 
' 	N川'n rresiciente e demais memDr’ 一；一・ 	一・に 	ita9ao. 

1 



Po96es - Ba, 01 de julho de 20 

ro Ribe. do Nascimento 
Presidente D: Comiss白o 

Cela e Meifa Pereira 
Membro da Comiss白o 

卿  

1鶴1 

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
CNPJ: 14.200.242/0001-65 

ADJUDICACAO DO OBJETO DO ATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO N。 061/2020 FMS. 

A Comissao Permanente de Licita9ao de Po96es - Bahia, com base no caput art. 25, da Lei 
8.666/93 - Lei Federal n。  13.979, de 06/02/2020; Decreto Estadual n。  19.586, de 27/03/2020; 
Decreto Legislativo n。  2.413/20, e suas altera96es posteriores, e no Parecer Juridico, ADJUDICA o 
objeto da Servi9os de Enfemagem em Unidade de Atendimento e Enfretamento 白  COVID 19 e 
Unidade de Pronto-atendimento na assistencia a pacientes suspeitos ou diagnosticaos com COVID 
19 (tabela 01/item 24 do edital 005/2020 ・  Chamamento Pロblico). Visando a contrata"o de 
LEOMAR MENDES DE SOUZA, inscrito no CPF sob o n。  030.912.555-30, inscrito no COREN sob 
o n。  583.249-ENFERMEIRA; com endere9o Viela Senador Frederico Costa,1 10 Bairro Primavera, 
Po9oes-Bahia, CEP: 45.260-000, com um valor de R$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais). 

M託語稼柔篇cha 
Membro da Comissao 



S 
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V 麟 PREFEITURA MUNICIPAL DE POCoES 
, 	

,I jJ / 	CNPJ: 14.200.242/0001-65
\ 	I 

RATIFICAcAO DO ATO FORMAL INEXIGIBILIDADE DE LICITAcAO N。  061/2020 
FMS 

A Prefeitura Municipal de Po96es - Bahia, com base no caput art. 25, da Lei 8.666/93 - Lei Federal 
n。  13.979, de 06/02/2020; Decreto Estadual n。  19.586, de 27/03/2020; Decreto Legislativo n。  
2.413/20, e suas altera96es posteriores, e no Parecer Juridico, Ratifica o procedimento de contrata o 
direta por Ato da INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO n 061/2020 FMS, referentea Servi9os de 
Enfemagem em Unidade de Atendimento e Enfretamento 自  COVID 19 e Unidade de Pronto- 
atendimento na assistencia a pacientes suspeitos ou diagnosticaos com COVID 19 (tabela 01/item 24 
do edital 005/2020 - Chamamento Publico). Mediante exposto lano o Ato formal para a contrata9o 
de LEOMAR MENDES DE SOUZA, inscrito no CPF sob o n。  030.912.555-30, inscrito no COREN 
sob o n。  583.249-ENFERMEIRA; 	com endere9o Viela Senador Frederico Costa,! 10 Bairro 
Primavera, Po9oes-Bahia, CEP: 45・260-000, ficando o valor global de RS 4.200,00 (quatro mil e 
duzentos reais), vigencia do contrato 01/07/2020 at' 28/09/2020. Ora ratificado. Po96es, Estado da 
Bahia, 01 de julho de 2020. 

Gabinete do Prefeit・ , I de julho de 2020. 



● 

Po96es, BA, 01 de julho ・  - 2020. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
CNPJ: 14.200.242/0001-65 

「灘甘I雛土r 

CERTIDAO DE PUBLICACAO EM 

MURAL 

INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO N。  06112020 FMS 

Certifico para fins de prova, a quem de direito, conforme determinacao Ieaal. o narecer conclusivo 
do processo de INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, cuio obieto 白  a ServIos deEnfernaaemーern 
Unidade de Atendimento e Enfretamento 白  COVID 19 e Unidade de Pronto-atendimbnto na 
assistncia a ' pacientes' suspeitos ou. diagnosticaos com COVID 19 (tabela 01/item 24 do edital--------. ..... ..... . 	. . 

γ黒fUIf」く；．認烈烈ど照と翌 coとM9aian旦どposto I”讐旦讐o芭叩I para a conr竺ao de 
一 	Lに豊禦、 Ivic盤聖ど三9yUt,.'・ inscrito no しr SOD O n" u四・りlZ・ bbb13U・  inscrito no COREN sob 

e 	o ii - つo.zts-世i-tt'av1tit(A; 一  com enaere9o viela senador Frederico Costa, 110 Bairro Primavera, 
ro9oes-bania, utr: 402bU-000, pelo valor proposto para a contrata頭o de R$ 4.200,00 (quatro mil 
e ouzentos reals), mi aeviaamente aivuigaao com publica9ao no mural da Prefeitura 



欝 !1EFE1TU1A MUNICIPAL DE POcoES 

姦急 CNPJ: 14.200.242/0001-65 

HOMOLOGACAO DA INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO N。  061/2020 FMS 

O Prefeito Municipal de Po96es - Bahia, no uso de suas atribui96es legais, e tendo em vista que 
foram cumpridas todas as formalidades do caput art. 25, da Lei 8.666/93 - Lei Federal no 13.979, de 
06/02/2020; Decreto Estadual n。  19.586, de 27/03/2020; Decreto Legislativo n。  2.413/20, e no 
Parecer Jurdico, ante a -INEXIGIBJLIDADE--DE LICITACAO n9-061/2020 FMS - Objeto: -Servios 
de Enfemagem em Unidade de Atendimento e Enfretamentoa COVID 19 e Unidade de Pronto- 
atendimento na assistencia a pacientes suspeitos ou diagnosticaos com COVID 19 (tabela 01/item 24 
do edital 005/2020 - Chamamento P'blico). Mediante exposto lano o Ato formal para a contrata o 
de LEOMAR MENDES DE SOUZA, inscrito no CPF sob o n。  030.912.555-30, inscrito no COREN 
sob o n。  583.249-ENFERMEIRA; 	com endere9o Viela Senador Frederico Costa,1 10 Bairro 
Primavera, Po9oes-Bahia, CEP: 45.260-000, pelo valor proposto para a contrataao de R$ 4.200,00 
(quatro mil e duzentos reais). 

A Comissao Permanente de Licitaao, atravds de seu Presidente, dever tomar as medidas cabiveis, 
tendo em vista o Valor Global de: R$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais). 

Gabinete do Prefei ・・ ，  0 de julho dc 2020. 

Leand 皿  ajo M scarenhas 
to Mun cipal 
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	 CNPJ: 14.200.242/0001-65 

、証焦豊無誠皿，・  

Ao 
Setor de Contabilidade 

Autorizo ao Setor de Contabilidade empenhar o referido processo, remeter ao Setor de Compras para 
formalizar autoriza9ao da Servi9os de Enfemagem em Unidade de Atendimento e Enfretamentoa 
COVID 19 e Unidade de Pronto-atendimento na assistencia a pacientes suspeitos ou diagnosticaos 
com COVID 19 (tabela 01/item 24 do edital 005/2020 - Chamamento P丘blico). Mediante exposto 
lan9o o Ato formal para a contrataao de LEOMAR MENDES DE SOUZA, inscrito no CPF sob o n 
030.912・ 555-30, inscrito no COREN sob o n。  583.249-ENFERMEIRA; 	com endere9o Viela 
Senador Frederico Costa,1 10 Bairro Primavera, Po9oes-Bahia, CEP: 45.260-000, pelo valor proposto 
para a contrataao de RS 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais), e posterior quitaao. 

Gabinete do Prefeit・ ’ de julho de 2020. 

, 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA RALHA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SA心DE 
CNPJ: 11.1 13324/0001-52 

CONTRATO N. 186/2020 FMS 

CONTRATO DE PRESTA9AO DE SERVI9OS QUE 
ENTRE SI CELEBRAM, A PREFEITURA MUNICIPAL 
DE POCOES JUNTAMENTE COM O FUNDO 
MUNICIPAL DE SAUDE, E LEOMAR MENDES DE 
SOUZA. 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES, ESTADO DA BAHIA. pessoa juridica de direito 
publico, com sede na Pra9a da Bandeira, n。  02, bairro: centro, Po9es-Bahia, FONEIFAX (77) 
3431-5820, inscrita no CNPJ sob n。  14.242.200/0001-65, neste ato representado pelo um.0 
Leandro Ara丘io Mascarenhas. Prefeito Municloal. JUNTAMENTE COM O FUNDO MUNICIPAL 
DE SAUDE, devidamente inscrito no CNPJ sob o no 11.113.324/0001-52, com sede 自  Rua 
Cardeal da Silva, n。  75, Bairro Centro, cidade de Po"es - Bahia, representado neste ato por, 
Lorena Santos Mascarenhas, gestora do referido Fundo ora denominado CONTRATANTE e do 
outro lado, LEOMAR MENDES DE SOUZA, inscrito no CPF sob o no030.912.555-30, inscrito no 

a 	COREN sob o n。  583.249-ENFERMEIRA: com endereco Viela Senador Frederico Costa.110 
ー 	bairro rnmavera, i-'ooes-uania, utr: 4り・4bU-UUU, aqui oenominaao(a tun r NA I ALIU jA;, 

com base nas disposi加es da Lei Federal 8.666 de 21 de junho de 1993 e alterada pela Lei 
8.883/94, resolvem celebrar o presente Contrato de Presta"o de Servi9os de Pessoa Fisica, 
oriundo da Inexigibilidade de Licita"o no INX 061/2020 FMS mediante as cl白usulas e condi96es 
seguintes: 

CL USULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
1.1 	Contrata"o direta por Inexigibilidade de Licita"o referente a Servios de Enfemagem 
em Unidade de Atendimento e Enfretamento 白  COVID 19 e Unidade de Pronto-atendimento na 
assistencia a pacientes suspeitos ou diagnosticaos com COVID 19 (tabela 01/item 24 do edital 
005/2020 - Chamamento Pロblico). 

CLUSULA SEGUNDA - DO PRECO E FORMA DE PAGAMENTO 
2.1 O pre9o pela execu9白o de servi9o global 6 de R$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais), 
devendo o valor mensal pertinente ser pago pela CONTRATANTE, atravs de cheque 
nominativo ou na conta corrente do CONTRATADO (A), ap6s cumprimento da sua jomada, com 

a 	intervalo oara almoco. oodendo atender fora deste horrio. nos casos de emerciencia ou ouando 
~ 	soiicnaao. 

2.2 A Contratada ficar obrigada a aceitar, nas mesmas condi96es deste contrato, acrscimos 
ou supress6es na aquisi"o dos materiais objeto da presente licita"o, de at 25% (vinte e cinco 
por cento) do valor inicial atualizado do contrato, conforme Art. 65 da Lei no 8.666/93 com suas 
吐eriores 訓垣ra96es. 

CLUSULA TERCEIRA - DO PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO 
3.1 0 presente contrato ter vig'ncia de 01107/2020 at 28/09/2020, prorrog白vel por igual 
periodo, na forma do art. 57 da lei 8.666, de 21 de junho de 1993, com as altera6es posteriores, 
caso n白o h可a manifesta 白o contrria por qualquer das partes nos thnta dias antecedentes ao 
t白rmino do prazo aqui estipulado. 

CLUSULA QUARTA ・  DA FORMA DE EXECUCAO 
4.1 Os servios objeto do presente contrato sero prestados pela Equipe da CONTRATADA na 
sede do CONTRATANTE, bem como, quando necess白rio, na sede do CONTRATADO 
§1。  Os servios objeto do presente contrato podero tambm ser prestados atravs de contatos 
telefnicos, fax-sImile, correspondencias eletrnicas ou, extraordinariam画lte, mediante visitas 
tcnicas a serem realizadas na sede da CONTRATANTE. 

P4O4S Rua: Cardeal da Silva, n 75, centro, Po96es-BA, Fone: (7 



ン  

I PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 
CNPJ: 11.113.324/0001-52 

2 As despesas com o deslocamento, incluindo, a estadia, refei"es e combustiveis sero
arcadas pelo CONTRATADO. 

CLAUSULA QUINTA ・  DAS OBRIGACOES 
5.1 Caber ao Contratante: 
a) A CONTRATANTE se obriga a cumprir as condi6es pactuadas neste e os prazos para 
pagamento; 
b) A Contratante se reserva no direito, de fiscalizar durante a vig6ncia do contrato, a execu戸o 
dos servios ora contratados, solicitando todas as informa96es que julgar necess白rio; 
c) Publicar o resumo do Contrato e os Aditamentos que houver, no Di白rio Oficial do Municipio, 
at白  o QUINTO DIA UTIL do m白s seguinte ao da sua assinatura contanto que isto ocorra dentro 
de 20 dias a contar da referida assinatura, conforme art.61,§ 1。  da Lei n。  8666/93 com as 
altera"es da Lei n。  8.883/94; 
d) Designar, no ato da assinatura deste contrato, preposto para acompanhar e fiscalizar a 
execu"o dos servios, com poderes plenos para gerenciar t白cnica e administrativamente o 
mesmo 
' 	e) トornecer, em tempo nabil, a じ  ON I RATADA todos os elementos t白cnicos e administrativos, 

necessarios 白  execu9含o dos servi9os, bem como entregar livre e desimpedidas as 白  reas onde 
sero realizados os servi9os, objeto deste contrato; 
f) Sempre que necess白rio se fizer, designar um representante e/ou funcion自rio para 
acompanhar e fiscalizar a execu戸o do presente Contrato, que dever anotar em registro prprio 
todas as ocorrncias verificadas 
5.2 O Contratado obriga-se a 
a) Responsabilizar-se pelos danos causados a Contratante ou a terceiros, decorrentes de 
sua culpa ou dolo na execu"o do Contrato, n白o excluindo ou reduzindo essa responsabilidade 自  
fiscaliza"o ou acompanhamento pela Contratante; 
b) A CONTRATADA obriga-se a executar os servios ora contratados, no periodo em que 
se fizer necess白rio, com zelo, desempenho e qualidade t白cnica, necess自ria a satisfatria a 
presta9白o dos referidos servi9os, cabendo a parte contratada dar andamento aos ulteriores atos 
do processo, at白  o trnsito em julgado da senten9a, inclusive arcar com todas as custas judiciais 
referentes aos recursos interpostos 
c) Solucionar todos os eventuais problemas pertinentes ou relacionados com a execu,o 
dos servi9os objeto do contrato, mesmo que para isso outra solu"o nさo prevista neste, tenha 
que ser apresentada, para aprovaC含o e implementaC白o, sem onus adicionais para a Contratante: 

~ 	o; 	bO aivuiqar iniormaCoes acerca aa prestaCao aos servios, obieto desta licitac白o. aue 
envoiva o nome aa uontratante, meaiante sua previa e expressa autoriza9白o; 
e) 	Prestar esclarecimentos a Contratante sobre eventuais atos ou fatos noticiados que 
envolvam a Contratada, independentemente de solicita9白o; 
f) 	Responsabilizar-se pelo Onus resultante de quaisquer a"es, demandas, custos e 
despesas decorrentes de danos causados por culpa ou dolo de seus empregados, prepostos 
e/ou contratados, bem como obrigar-se por quaisquer responsabilidades decorrentes de a96es 
judiciais que lhe venham a ser atribuIdas por fora de lei, relacionadas com o cumprimento do 
presente contrato; 
g) 	Se houver a9白o trabalhista envolvendo os servi9os prestados, a contratada adotar as 
provid白ncias necess白rias no sentido de preservar a Contratante e de mant-la a salvo de 
reivindica96es, demandas, queixas ou representa96es de qualquer natureza e, n白o o 
conseguindo, se houver condena9白o, reembolsar a Contratante das importancias que este 
tenha sido obrigado a pagar, dentro do prazo improrrog白vel de 10 (dez) dias" teis a contar da 
data do efetivo pagamento; 
h) 	Cumprir, fielmente, as obriga96es assumidas, de modo que os servi9os contratados se 
realizem com esmero e perfei9白o, executando-os sob sua inteira responsabilidade; 
i) 	A CONTRATADA dever manter, durante toda a execu,o do contrato, todas as 
condi6es de habilitaC白o e qualificaCao exigidas na licita"o, conforme previsto no Art 55. inciso 
入Ilaa Lei nu ど bbb&Ji. 	 I 
F'araorato unico: s empresa aevera apresentar iunto com a(s) nota(s) tiscal(i5L4/ou fatura(s): 	It. 

「vYv''Rua: Cardeal d日 Silve, n' 75・ centro, Po96ee"BA, Fone: (77) 3431鵬an 



Secretaria Municipal de Saロde Secretaria 

Unidade Orament自ria 03.07.01 - Fundo Municipal de Sa自de de Po"es 
2.038 - Manuten"o da Secretaria Municipal de Saude 
2.044 - Manuten,o de Bloco MAC - M白dia e Alta Complexidade 
2.040 - Gest白o das A加es de Aten戸o B自sica 
2.068 - Enfrentamento de Emergencia em Saude-COVID 19  

Atividade/Projeto 
F 7 

Ii PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 
CNPJ: 11.113.324/0001-52 

I. Prova de regularidade juntoa Fazenda Municipal; 
II. Prova de regularidade junto a Fazenda Estadual; 
Ill. Prova de regularidade junto a Fazenda Federal, referente 自  Divida Ativa da Uniao e 

Tributos Federais; 
IV. Prova de regularidade junto a Justi9a do Trabalho. 

CLAUSULA SEXTA - DA RESCISAO 
6.1 0 presente contrato poder ser rescindido nas hip6teses previstas na Lei 8.666/93 
6.2 A CONTRATANTE poder rescindir, unilateralmente, este Contrato, independente de 
interpela"o judicial ou extrajudicial, sempre que ocorrer por parte da CONTRATADA, conforme 
art. 78 da lei 8.666/93 
6.3 A inexecu,o total ou parcial do contrato enseja a sua rescis白o, com as consequ白ncias 
contratuais e as previstas em lei ou regulamento, ficando no ato da assinatura deste contrato 
reconhecido pelas partes os direitos da Administra9白o Publica, em caso de rescis白o 
administrativa prevista no art. 77 e seguinte da Lei n 8.666/93 e suas altera戸es. 

- 	Pararafo " nico: Da rescis白o contratual resultar ou n白o o direito das oartes a indenizaco. de 
e 	acorao com o caso em concreto, na conrormicaae aa iei, sem prejuizo aas penaiiaaaes 

pertinentes 

CLAUSULA S亡TIMA - DA CESSAO OU TRANSFERENCIA 
7.1 0 presente contrato nao podera ser objeto de cess白o ou transferncia, no todo ou em parte 

CLAUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES 
8.1 0 descumprimento, parcial ou total, de qualquer das cl自usulas contidas no presente contrato 
sujeitar自  o Contratado 自  s san96es previstas na Lei 8.666/93, garantida a prvia e ampla defesa 
em processo administrativo 
§ 1 A inexecu,o parcial ou total do contrato ensejar自  a suspensao ou a imposiao da 
declara"o de indignidade para licitar e contratar com a prefeitura e multa, de acordo com a 
gravidade da infra,o 
§ 2。  A multa ser graduada de acordo com a gravidade de infra"o, nos seguintes limites 
maximos 

0,3% (trs por cento) ao dia de atraso sobre o valor da parcela do fornecimento n白o realizado. 
A Administra9ao se reserva ao direito de descontar do pagamento devido 自  contratada o valor 

- 	de aualauer multa oorventura imoosta em virtude do descumorimento das condic6es 
w 	estipuiaaas no contrato 

A multa prevista nesta cl白usula n白o tem carter compensatrio e o seu pagamento n白o 
eximir自  o Contratado da responsabilidade de perdas e danos decorrentes das infra"es 
cometidas 

CLAUSULA NONA . DA PUBLICAいO DO CONTRATO 
9.1 0 extrato do presente contrato dever ser publicado no mural de publica"o de atos 
administrativos da Prefeitura e no Dirio Oficial do Municipio, no prazo estabelecido no pargrafo 
自nico do art. 61 da Lei 8.666/93 

CL USULA DECIMA - DA DOTACAO ORCAMENTARIA 
10.1 Os r gastos decorrentes ' desta contrata9白o est白o previstos nas月  guintes contas 
or9amentarias, proporcionaimenie' 	 ノ  ノメーーーーー  

γ 
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昌arm 

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 
CNPJ: 11.113.324/0001-52 

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCCOES 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
CNPJ: 11.113.324/0001-52 

Elemento de Despesa 3.3.9.0.36.00 — Outros Sent Terceiros — P. Fisica 

FONTE 14  
02- exceto para atividade 2068 

CLAUSULA D亡CIMA PRIMEIRA- DOS TRIBUTOS E DESPESAS 
11.1 Consistir自 6 nus do CONTRATANTE as despesas decorrentes da formaliza,o deste 
contrato 

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- DOS TRIBUTOS E DESPESAS 
11.1 Consistirá ônus do CONTRATANTE as despesas decorrentes da formalização deste 
contrato. 

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA VINCULA9AO E ADJUDICACAO 
12.1 0 Contrato n。  186/2020 FMS, est白  vinculado ao processo de Inexigibilidade de Licita"o n。  
INX 061/2020 FMS, conforme art. 61 da Lei 8.666/93, e adjudicado a empresa Contratada. 

CLAUSULA D亡CIMA TERCEIRA - REGIME DE EXECU9AO 
13.1 0 Regime de execu"o do contrato firmado 白  a de execu9o direta, conforme definido no 
art. 10, inciso I da Lei 8.666/93 

● CLAUSULA DECIMA QUARTA - DO ATO LICITAT6RIO 
14.1 Baseado no caput art. 25, da Lei 8.666/93 白  inexigivel licita9白o p"blica, nos termos do 
processo de Inexigibilidade no INX 061/2020 FMS ・  tabela 01/item 24 do edital 005/2020 - 
Chamamento P自blico - Lei Federal no 13.979, de 06/02/2020; Decreto Estadual no 19.586, de 
27/03/2020; Decreto Legislativo n。 2.413/20 

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DO REAJUSTE 
15.1 0 valor do presente contrato ser白  fixo e lireajust自vel 

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DO FORO 
16.1 Ficando eleito o Foro da Comarca de Po96es, Bahia, para ajuizamento de quaisquer 
quest6es oriundas do presente contrato, com renuncia expressa de qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja 
16.2 E, por estarem assim, justos e acertados, firmam o presente contrato em 03 (trs) vias de 
igual teor, na presena de 02 (duas) testemunhas, para que surta os efeitos legais esperados 

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA VINCULAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 
12.1 0 Contrato n° 186/2020 FMS, esta vinculado ao processo de Inexigibilidade de Licitação n° 
INX 061/2020 FMS, conforme art. 61 da Lei 8.666/93, e adjudicado a empresa Contratada. 

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA - REGIME DE EXECUÇÃO 
13.1 0 Regime de execução do contrato firmado é a de execução direta, conforrne definido no 
art. 10, inciso I da Lei 8.666/93. 

• CLAUSULA DÉCIMA QUARTA - DO ATO LICITATÓRIO 
14.1 Baseado no caput art. 25, da Lei 8.666/93 é inexigivel licitação pública, nos termos do 
processo de lnexigibilidade n° INX 061/2020 FMS - tabela 01/item 24 do edital 005/2020 - 
Chamamento Público - Lei Federal n° 13.979, de 06/02/2020; Decreto Estadual n° 19.586, de 
27/03/2020; Decreto Legislativo n° 2.413/20. 

CLAUSULA DÉCIMA QUINTA - DO REAJUSTE 
15.1 0 valor do presente contrato será fixo e irreajustável. 

CLAUSULA DÉCIMA SEXTA - DO FORO 
16.1 Ficando eleito o Foro da Comarca de Poções, Bahia, para ajuizamento de quaisquer 
questões oriundas do presente contrato, com rent:incia expressa de qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja. 
16.2 E, por estarem assim, justos e acertados, firmam o presente contrato em 03 (trés) vias de 
igual teor, na presenga de 02 (duas) testemunhas, para que surta os efeitos legais esperados. 

Po"es-BA, '1 de julh, de 2020 Poções-BA el de julh de 2020 
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Leandro ' r ・ lljo Ma4arenhas 
Prefet aM nIcUDal dePo9oes 

LO ratante i 

Leandro r tijo Ma arenhas 
Prefei M nicipal de Poções 

Co atante 

Lorena S'ntos Mascarenhas 
Secretria Municipal de Saude 

Contratante 

Lorena S ntos Mascarenhas 
Secretária Municipal de Saúde 

Contratante 

SLU5V孟2メか～唄ノ矢 J人しメ泌、 d人印αでえ  
LEOMAR MENDES DE SOUZA 

Contratado 

\A-014( 	 .14-Q-ÁA-eik du- z)'-{r- 
LEOMAR MENDES DE SOUZA 

Contratado 

2 一．S 2 - 

CPF: %.2tJo'S }uぐノぐ  

P貸草亘麓  RECibitust 

 

Rua: cardeal da Silve, n 15, centro, Po6es-BA, Fone: (77) 34314350 Rua: Cardeal da Silva, n°75, sent°, Pooões-BA, Fone: (77) 3431-4350 
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Quinta-feira 
18 de Junho de 2020 

Atos Administrativos Atos A dmi nistrativos 

PREFEITURA MUNICIPAL DE POC6ES 
ESTADO DA BAHIA 

PREFEITUFtA MUNICIPAL DE POÇÕES 
ESTADO DA BAHIA 

ADITIVO N. 001 AO EDITAL DE CHAMAMENTO POBLICO PARA CREDENCIAMENTO 
DE PRESTADORES DE SERVI9OS DE SAUDE N.. O5/2019-FMS 

ADITIVO N. 001 AO EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLIC° PAFIA CREDENCIAMENTO 
DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DE SACIDE N. ° 05/2019-FMS 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PO96ES, considerando a necessidade de Contenco 
da ProDaaac自o do Coronavirus (COVID 191. bem como o maneio e tratamento dos 
pacientes aue Dor ventura vierem a earesentar sintomas e casos araves torna p'blico 
para o conhecimento dos interessados, que foi realizado aditivo ao Edital de Chamamento 
Pblico para Credenciamento de Servios de Sa自de N.00512019- FMS, Processo 
Administrativo N。  206/2019, assim como se segue 

Art. 01. Ficam acrescidos ao objeto do Edital 00512019 FMS os servi9os do Profissional 
Enfermeiro, nos termos da Lei 7.498 de 25 de junho de 1986, bem como os servios 
mdicos conforme descri9白o e especifica96es contidas na Tabela 01 

Pargrafo Unico: O processo de Credenciamento e contrata"o dos servios supracitados 
sero disciplinados pelas mesmas normas aplicadas aos demais, a exce9百o do descrito no 
Art. 02. 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE Pop5Es, considerando a necessidade de Contencgio 
da Prooaciacio do Coronavirus (COVID 191. bem como o maneio e tratamento dos 
pacientes aue Dor ventura vierem a aoresentar sintomas e casos araves torna público 
para o conhecimento dos interessados, que foi realizado aditivo ao Edital de Chamamento 
Público para Credenciamento de Serviços de Saúde N.005/2019- FMS, Processo 
Administrativo N° 206/2019, assim como se segue: 

Art. 01. Ficam acrescidos ao objeto do Edital 005/2019 - FMS os servigos do Profissional 
Enfermeiro, nos termos da Lei 7.498 de 25 de junho de 1986, bem como os serviços 
médicos conforme descrição e especificações contidas na Tabela 01. 

ParAgrafo Clnico: 0 processo de Credenciamento e c,ontratação dos serviços supracitados 
serão disciplinados pelas mesmas normas aplicadas aos demais, a exceção do descrito no 

Art. 02 - Ficam acrescidos ao item 14.2 os seguintes par白grafos 

Par'grafo Primeiro: Considerando a necessidade conten9白o, Enfrentamento e 
Tratamento de vitimas da Pandemia pela COVID-19, bem como Lei Federal 13.979/2020 e 
Decreto Legislativo n。  2.413 de 23 de abril de 2020, da Assembleia Legislativa do Estado 
da Bahia, que Declara Estado de Calamidade P"blica no Municipio de Po96es, fica 
excepcionado os prazos contidos no Item 1.4.2, podendo, no caso dos profissionais 
contratados para esta finalidade, a entrega dos documentos ocorrer a partir em 48 horas 
ap6s a (re)publica9白o deste edital 

Par'grafo segunda: Caso seja identificado a necessite emergencial da utiliza弾o dos 
servi9os relacionados ao enfretamento da Pandemia, fica autorizada a imediata 
contrata9昏o dos prestadores, com a apresenta"o da Documenta"o at白  48 horas ロ  teis 
ap6s o inicio da presta"o do referido servi9o. 

Art. 03 1 Fica acrescida ao Item 10 1 DOTA9OES OR9AMENTARIAS do edital N.5/2019ー  
FMS o seguinte projeto atividades e dota9白o orament自ria 

Art. 02 - Ficam acrescidos ao item 14.2 os seguintes parágrafos: 

Paragrafo Primeiro: Considerando a necessidade contenção, Enfrentamento e 
Tratamento de vitimas da Pandemia pela COVID-19, bem como Lei Federal 13.979/2020 e 
Decreto Legislativo n° 2.413 de 23 de abril de 2020, da Assembleia Legislativa do Estado 
da Bahia, que Dedara Estado de Calamidade Pública no Municlpio de Poções, fica 
excepcionado os prazos confidos no Item 1.4.2, podendo, no caso dos profissionais 
contratados para esta finalidade, a entrega dos documentos ocorrer a partir em 48 horas 
após a (re)publicação deste edital. 

Paragrafo segundo: Caso seja identificado a necessite emergencial da utilizaçâo dos 
servigos relacionados ao enfretamento da Pandemia, fica autorizada a imediata 
contratação dos prestadores, com a apresentação da Documentação até 48 horas Oteis 
ap6s o inicio da prestação do referido servigo. 

Art. 03 - Fica acrescida ao Item 10 - DoTAçõEs ORÇAMENTARIAS do edital N.5/2019- 
FMS o seguinte projeto atividades e dotação orçamentária. 

Secretaria Secretaria Municipal de Saúde 

Unidade Orçamenta-
ria: 03.07.01 - Fundo Municipal de Saúde de Poções 

Projeto! Atividade: 2068— Enfrentamento da Emergência em Saúde — COVID 19 

Elemento de despesa: 33.90.39.00 — Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 

33.90.36.00 — Outros Serviços de Terceiros Pessoa Fisica 

Fonte de Recurso: 14 

CERTIFICAいO DIGITAL: ECEPTYYSNEEVFOLUR/O/2p, 

Esta ediao encontra-se no site oficial deste ente. 

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: ECEPTYYSNEEVFOLUR/O/2A 

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente. 



PREFEITURA MUNICIPAL DE PO9OES 
ESTADO DA BAHIA 

Art. 4. Ficam acrescidos 白  Tabela 01 do anexo 01 do Edital de Chamamento P"blico N 
005/2019・FMS os procedimentos a seguir descritos. 
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Po96es 
Diario Oficial do 
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CERTIFICACAO. DIGITAL: ECEPTYYSNEEVFOLUR/O/2A 

Esta edi弾o encontra-se no site oficial deste ente. 
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Sem'os de En 
fermagem 	em 
Un司ade de Aten- 
dimentロ  e En 
frentamento ' 
COVIOIO e Unト  
dade de Pronto 
atendimento na 

鴛5510-ms 叱  1.400,加 25.2ロ0,00 Municipal 06 

‘騨灘難鵬臓劇印興鴻響「” 

Trabalho de me 
dico no Centro de 
Atendimento e 
Enfrentamento ' 
COVID-19 do Mu 
nicipio de Po‘西es; 

胃廟難山暴 難  灘  

528 74,95 39,573,60 Municipal 

馴  調H肩II 

Hora 76 

叫scrl加  do Ser叱o: Realizar 
at ndimentos m'dicos em pacien 

te suspeitos ou confirmados com 

a COVID-19 em regime ambulato 

riaし conforme p「ロtocolos do Mト  
ni t'rto da Sa'de, ANVISA e ou 

troa instituidos pela Secretaria 

Mn旧p司 de SaUde 

Referencia: Pagamento a ser reali- 

nado por hora trabalhada, no Pc- 

niodo das 07:OOhs de segunda' s 

18:OOhs de sexta-feira, ou a crit - 
rio da Administra''o; 

Descriclo das ativtdades: 

~ Desenvロleer a'es e atividades 

de enfermagem conforme deter 

minames da Lei 7498 de 25 de 

junho de 1986, que regulamenta ロ  
exerccio da Atividade de Enfer 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

No ANEXO 01 - ANEXO 01 RELA"O DE PROCEDIMENTOS SUJEITOS A UMA EVENTUAL CONTRATAロO ATRAVtS DESTE CREDENCIAMENTO. PAM O ANO 
DE 201ゲ・ nョ “TABELA1: PROCEDIMENTOS/SERVI'OS. P旺‘OS E D王曾EFENOA E VAW員王S ANUAIS'. tic日日uescido o,・gumnb Ser9くγ 

CERTIFICA9AO DIGITAL: ECEPTYYSNEEvFOLUR/O/2p. 

Esta edi"o encontra・se no site oficial deste ente. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE POC6ES 
ESTADO DA BAHIA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE pop:5Es 
ESTADO DA BAHIA 

assistência 	a 	pa- magem, respeitado o grau de ha- 
cientes 	suspeitos bilitação, com ênfase em pacien- 
ou diagnosticados tes suspeitos ou confirmados com 
com a COVID 10; 

o Coronavirus, o que inclui assis-

tência a pacientes em nivel ambu-

latorial e/ou Unidade de Pronto — 

atendimento, conforme protoco-

los do Ministério da Saúde, ANVI-

Se e demais instituidos pela Secre-

taria Municipal de Saúdc. 

Referencia: 0 profissional Habili- 

tado 	deverá 	desenvolver 	suas 

atividades 	conforme 	os 	locais, 

jornadas e condições determine-

das pela Gestão Municipal, com 

carga horária de 20 horas sema-

nas. 

CERTIFICAフAO DIGITAL: ECEPTYYSNEEVFOLLJR/O/2A 

Esta edi9白o encontra-se no site oficial deste ente. 

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: ECEPTYYSNEEVFOLuiR/0/2A 

Esta edigão encontra-se no site oficial deste ente. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES 
i.i ..., 	 ESTADO DA BAHIA 

.is 	... 	b. 

2 - No Item "TOTAL GERAL" da TABELA 01, onde se IS: 

TOTAL GERAL 5.253.320,00 

Lela-se: 

TOTAL GERAL 5.318.093,60 

Art. 50 Na Tabela 16 "RESUMO DAS TABELAS DE PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS 
SUJEITAS A UMA EVENTUAL CONTRATAÇÃO PELO MUNICÍPIO DE Kan, 2019", onde 
lia-se 

TIPO DE FINAUDADE DIAGNOSTICA 

TAB 
OU ESPECIALIDADE CLINICA E/OU CIRURGICA 

ESPECIALIDADE VALOR TOTAL 

t•-•) t•-.) 

TOTAL ESTIMADO 

Tabela aprovada 
respeitados 

Lela-se : 

em Reunião do Conselho Municipal de Poções em 28 de novembro de 2019, por unanimidade, 
os valores médios regionais. 

TIPO DE FINAUOADE DIAGNOSTICA 

TAB 
OU ESPECIAUDADE CLINICA E/OU CIRURGICA 

ESPECIALIDADE VALOR TOTAL 

TOTAL ESTIMADO 9.965.73048  

Tabela aprovada em Reunião do Conselho Municipal de Poções em 28 de novembro de 2019, por unanimi-
dade, respeitados os valores médios regionais. 

Leia-se: 

Permanecendo inalterados os demais dispositivos esposados no instrumento convo-
catório. 

Em Poetics, 18 de junho de 2020. 

RTIFICA9AO DIGITAL: ECEPTYYSNEEVFOLLJRJo/j RT Fl ACAO DIGITAL: ECEPTYYSNEEVFOLUR/O/2A 

Esta edi9百o encontra-se no site oficial deste ente. Esta edição encontra-se no site oficial deste ente. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PO96ES 
ESTADO DA BAHIA 

LEANDRO ARAOJO MASCARENHAS 
Prefeito Municipal, de Po'6es 

LORENA SANTOS MASCARENHAS 
Secretria Municipal de Sa"de 

Gestora do Fundo Municipal de Saロde 

CERTIFICA9AO DIGITAL: ECEPTYYSNEEVFOLURJO/M 

Esta edi 且o encontra-se no site oficial deste ente. 
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Atas 

難 PREFEITURA MUNICIPAL DE POIES

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - CNPJ ll 11332410001-52 
議笥 COM1SSAO ESPECIAL DE CREDENCIAMENTO DE SERVIc OS DE SAUDE  

ATA. 01 4/2020 -ABERTURA E JULGAMENTO DO PROCESSO PARA CONTRATAいO 

DE SERVI9OS DE SAuDE- EDITAL N。 005/2019 

Aos 3odias do mes deJunhode 2020, 自  s 09:50mmn, reuniu-se na Sede da Secretaria Municipal de Sa"de de 
Po96es situada 白  Rua Cardeal da Silva, 75. Centro, a Comissao Especial Respons白vel pelo Credenciamento 
de Prestadores de Servi9os de Sa"de do Municipio de Po6esノ日A, fomialmente designada pelo Senhor Prefei-
to Municipal atrav白s da Portaria N。 049 de 20 de Dezembro de 2019, para abertura e julgamento da documen- 
ta"o de habilita9白o de Prestadores de Servi9os de Saude referentes ao Credenciamento regido pelo Edital 
N。  005/2019, seus anexos e aditivos. Aberta a reunio, a Presidente, Sra. Deborah de Souza Silva Cardoso, 
checou se os presentes eram as pessoas investidas dos poderes atribuidos pela Portaria Municipal acima cita- 
da, tendo comparecido os seguintes membros: Sirlandia Brasileiro Cunha Nascimento, Sheila Matos Rolim e 
Sueli Rocha Medrado. A Presidente iniciou ressalvando que todos os atos deveriam se regidos exclusivamente 
pelo Instrumento convocat6rio (Edital 005/2019, inclusive levado em considera"o o aditivo 001/2020), err per-
feita conformidade com a Lei 8.666/93. Dando seguimento, o presidente informou que lhes foi entregue a do- 
cumentagao de 03 (tr白s) postulante a credenciamento para presta戸o de servi9os na 白  rea de enfermagem para 
atendimento 白  necessidade de enfrentamento da COVID-19, na modalidade de pessoa Fisica. OsEnvelopes 
foram conferidosquanto 白  inviolabilidade e os dizeres de endere9amentos, estando conforme as exigencies 
editalicias. Posteriormente os mesmos foram abertos um a um eseus conte'dos comparados com o solicitado 
no edital 005/2019, conforme caracteriza"o jurdica. Ap6s a anlise documental bi constatado que os quelarl・  
tes a credenciamento a seguir apresentaram todas as condi96es que lhes conferiam perfeita conformidade com 
o instrumento convocat6rio, (Edital 005/2019). Assim sendo, foram declarados CREDENCIADOSpara a pres- 
ta"o do servi'o N.24 da tabela 01 (Anexo 01 do edital 005/2020), a saber, Servi9o de Enfermagem en] Uni- 
dade de Atendimento e Enfrentamento COVIDI9 e Unidade de Pronto-atendimento na assistencia a pacientes 
suspeitos ou diagnosticados com a COVID l9os seguinte prestador de servi9o:l) PATRiCIA SAMPAIO DO 
NASCIMENTO, Brasileira, solteira, Enfermeira, inscrita no COREN sob nmero 000.525.940-ENF, residente e 
domiciliado 自  Travessa Dr. Israel Vieira Ferreira, 41, Centro, Po96es-Es, CEP 45260-000, inscrita junto ao CPF 
sob o n。  040.250.445-36 e SO 2038057800; 2) LEOMAR MENDES DE SOUZA, Brasileiro, Casado, Enfermei- 
ro, Inscrito no COREN sob nロmero 583249, residente e domiciliado Viela Senador Frederico Costa, 110, ins- 
crito 」  unto ao CPF sob o n。 030.912.555-30 e RG 0973085959; 3) ARIELE CHAVES TEIXEIRA, Brasileira, sol- 
teira. Enfermeira, inscrita no COREN sob n"mero 639847・ENF, residente e domiciliado A Avenida Juscelmno 
Kubistschek, 333, Bairro Pituba, Pci9乙es-Ba, CEP 45.260-000, inscrita junto ao CPF sob o n。  059.749.005-88 e 

RG 565211 389.Terminada a an白lise, a Sra. Presidente fez questo de que constasse em ata que nada tinha 
ficado a titulo de pendencia. Nao havendo mais pleiteantes 白  avaliar e n白o tendo mais do que tratar e regis- 
trar.a Sra. Presidente apradeceu a presen9a de todos e deu por encerrada a reuni百o aslO:Ssmin quando, para 

fins de direito lavrou-sea presente ata, que vai assinada pelos membros da Comiss"o que permaneceram at 

o final desta. Po96es - Bahia,30 de junho de 2020. 

Deborah de Souza Silva Cardoso 
Presidente 

Sirl自ndia B. Cunha Nascimento 
Membro 

Sueli Rocha Medrado 
Membro 

Sheila Matos Rolim 
Membro 

CERTIFICA O DIGITAL: 2G2HE+AQT9LNXT+IPV7FIW 

Esta edi 白o encontra-se no site oficial deste ente. 
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ATA. 014/2020 ・  ABERTURA E JULGAMENTO DO PROCESSO PARA CONTRATAいO 
DE SERVICOS DE SAUDE ・  EDITAL N。 00512019 

Aos 30 dias do m白s de Junho de 2020,a s 09:50 mmn, reuniu-se na Sede da Secretaria Municipal de Saロde de 
Po96es situada 白  Rua Cardeal da Silva, 75, Centro, a Comiss自o Especial Respons白vel pelo Credenciamento de 
Prestadores de Servi9os de Sa自de do Municipio de Po96es/BA, formalmente designada pelo Senhor Prefeito 
Municipal atrav's da Portaria N。 049 de 20 de Dezembro de 2019, para abertura ejulgamento da documenta9白o 
de habilita9百o de Prestadores de Servi9os de Saロde referentes ao Credenciamento regido pelo Edital - 
00512019, seus anexos e aditivos. Aberta a reuniao, a Presidente, Sra. Deborah de Souza Silva Cardoso, checou 
se os presentes eram as pessoas investidas dos poderes atribuidos pela Portaria Municipal acima citada, tendo 
comparecido os seguintes membros: Sirl合ndia Brasileiro Cunha Nascimento, Sheda Matos Rolim e Sueli Rocha 
Medrado. A Presidente iniciou ressalvando que todos os atos deveriam se regidos exclusivamente pelo Instru-
mento convocat6rio (Edital 005/2019, inclusive levado em considera9百o o aditivo 00112020), em perfeita confor-
midade com a Lei 8.666/93. Dando seguimento, o presidente informou que lhesfoi entregue a documenta9白o de 
03 (trs) postulante a credenciamento para presta9白o de servios na 自  rea de enfermagem para atendimento 白  
necessidade de enfrentamento da COVID-19, na modalidade de pessoa Flsica. Os Envelopes foram conferidos 

quanto inviol abilidade e os diormente os mesmos foram abe慧s deum a留ereamentos,e seus conte諮ndo conforme as exignciacomparados cam o solicita蕊驚臨 Past en-05/2019 

conforme caracteriza9豆o juridica. Ap6s a anlise documental foi constatado que os quelantes a credenciamento 
a seguir apresentaram todas as condi96es que lhes conferiam perfeita conformidade com o instrumento convo- 

麗需留器認留・認器需品am de20), a留曾鋳馴CIADOS para a prestao doe Enfermagem em Unidade de潔烈票  

E n frentamento' COVIDI9 e Unidade de Pronto-atendimento na assistencia a pacientes suspeitos ou diag- 

nosticados com a COVID 19 os seguinte prestador de servi9o: 1) PATRICIA SAMPAIO DO NASCIMENTO 
Brasileira, solteira, Enfermeira, inscrita no COREN sob n自mero 000.525.940・ ENF, residente e domiciliado a Tra-
vessa Dr. Israel Vieira Ferreira, 41, Centro, Po'6es-Ba, CEP 45260-000, inscrita junto ao CPF sob o n' 

040.250.445-36 e RG 2038057800; 2) LEOMAR MENDES DE SOIJZA, Brasileira, Casado, Enfermeiro, Inscrito 
no COREN sob n自mero 583249, residente e domiciliado 自  Viela Senador Frederico Costa. 110, inscrito junto ao 

CPF soinscrita奮 030.912.5COREN so認標器麗5959; 3)AENF. resit監LE CHAVEe e domici器XEIRA, Brasil eira, sol te i ra , E nferAvenida Juscelino Kubistsch変i ra,333 

Bairro Pituba, PTerminada a an震s-Ba, CEP 45.260-000,q inscrita junto ao CPF sob o na Sra. Presidente fez questo de que constasse em譜9 749. DCque nad器e ROa fica器轟  

agradeceu a presen9a de todcs e deu por encerrada a reuni白o as 10:55 mmn quando. para fins da direito lavrou- 

Bahia, 30 de junho de 2020 

Deborah de Souza Silva Cardoso 
Presidente 

SuchI Rocha Medrado 

Membro 

Sirlndia B. Cunha Nascimento 
	

Sheila Matos Rolim 

Memnbro 
	

Membro 

Jornal Tribuna do Sert o - Edic~o disponivel no site www.sertaohoje・com・ br/publicacoes 
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ESTADO DA BAHIA 

1 

EXTRATO MÊS DEJULHO DE 2020 
NOME— OBJETO 

CONTRATO 
VALOR 

PRAZO 
MODALIDADE 

LICITAÇÃO 
LEOMAR 	MENDES 	DE 	SOUZA, 
inscrito no CPF sob o if 030.911555-30, 
inscrito no COREN sob o n° 583.249- 
ENFERMEIRA; 	corn endereço Vida 
Senador 	Frederico 	Costa.110 	Bairro 
Primavera, 	Poçoes-Bahia, 	CEP: 	45.260- 
000-Objeto Serviços 	de Enfemagem em 
Unidade de Atendimento e Enfrmamento a 
COVID 	19 	e 	Unidade 	de 	Pronto- 
atendimento 	na 	assistência 	a 	pacientes 
suspeitos ou diagnosticaos com COV ID 19 
(tabela 01/item 24 do edital 005/2020). 

CONTRATO N° 
186/2020 nu 

R$ 4.200,00 01/07/2020 d1/4 
28/09/2020 

N° 1NX 061/2020 
FMS 

AR1ELE CHAVES TEIXEIRA, inscrito 
no CPF sob o n" 059.749.005-88, inscrito 
no 	COREN 	sob 	o 	n' 	639847- 
ENFERMEIRA; 	com endereço Avenida 
lucelino 	Kubistschek,333 	Bairro 
Pituba,Poçoes-Ba, CEP: 45.260-000-Objeto 
Serviços 	de Enfemagem em Unidade de 
Atendimento e Enfretamento a COVID 19 
e 	Unidade 	de 	Pronto-atendimento 	na 
assistência 	a 	pacientes 	suspeitos 	ou 
diagnosticaos 	com COVID 	19 (iabela 
01/item 24 do edital 005/2020). 

CONTRATO N" 
187/2020 FMS 

R$ 4.200,00 01/07/2020 A 
28/09(2020 

N° 1NX 062/2020 
FMS 

PATRICIA 	SAMPAIO 	DO 
NASCIMENTO, inscrito no CPF sob o n" 
040.250.445-36. inscrito no COREN sob o 
n° 000.525.940-ENFERMEIRA; 	com 
endereço 	Travessa 	Dr. 	Israel 	Vieira 
Ferreira.41 	Centro, 	Popoes-Bahia, 	CEP: 
45.260-000-Objeto 	Serviços 	de 
Enfemagem em Unidadc dc Atendimento c 
Enfretamento a COVID 19 	e Unidade de 
Pronto-atendimento 	na 	assistência 	a 
pacientes suspeitos ou diagnosticaos 	com 
COVID 19 (tabela 01/item 24 do edital 
005/20201. 

CONTRATO N" 
188/2020 FMS 

RT 4100 00, 
01/07/2020 A 
28/09/2020 

brINX 063/2020 
FMS 

Olde julhode 2020 
Joao Pedro Ribeiro do Nascimento 

Chefe do Departamento de Licitações e Contratos 

CERTIFICA弘O DIGITAL: FT15OWQRDRX2I6K5JFSGZA CERTIFICAÇ 0 DIGITAL: FT150WQRDRX2I6K5JFSGZA 

Esta edi,o encontra-se no site oficial deste ente. Esta edicão encontra-se no site oficial deste ente. 
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Licita96es 

ADJUDICACAO DO OBJETO DO ATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO No INX 061/2020 FMS. 

A Comiss百o Permanente de Licita9ao de Po'6es - Bahia, com base no caput do art. 25 da Lei Federal 8.666/93 e 
suas posteriores altera96es, Lei Complementar ti0 123/2006, 147/14 e Decreto 065/20 Ii- Lei Federal no 13.979, de 
06/02/2020; Decreto Estadual ti0 19.586, de 27/03/2020; Decreto Legislativo n 2.413/20; Portaria n。  
I .445/GM/MS. de 29 de maiode 2020. Prazo, e ainda no parecer juridico, ADJUDICA o objeto da Inexigibilidade 
de Licita 百o N。 061ノ2020 FMS objetivando Servi'os de Enfemagem em Unidade de Atendimento e Enfretamento 
'COVID 19 e Unidade de Pronto-atendimento na assistncia a pacientes suspeitos ou diagnosticaos com COVID 
19 (tabela 01/item 24 do edital 005/2020- Chamamento P'blico). oprefeito lan9a o Ato Formal para a contrata戸o 
de, LEOMAR MENDES DE SOUZA, inscrito no CPF sob o n。  030.912.555-30, inscrito no COREN sob o n。  
583.249-ENFERMEIRA; com endere9o Viela Senador Frederico Costa,l 10 Bairro Primavera, Po9oes-Baltia, 
CEP: 45.260-000 Valor global U 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais),Vigncia28/09/2020. Comisso 
Permanente de Licitaao, 01 de julho de 2020. Jo自o Pedro Ribeiro Do Nascimento - PRESIDENTE DA 
COMISSAO 

RATIFICACAO DO ATO FORMAL DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAいO N' INX 061/2020 FMS 

O Prefeito Municipal de Po96es, BA. no uso da competncia que lhe outorga o caput do an. 25 da Lei Federal 
8.666/93 e suas posteriores altera96es, Lei Complementar n 123/2006, 147/14 e Decreto 065/2017 - Lei Federal n。  
13.979, de 06/02/2020;Decreto Estadual n。  19.586, de 27/03/2020; Decreto Legislativo if 2.413/20, torna pblico 
a ratifica戸o do Ato da Inexigibilidade de Licita叫o n。, INX 06 1/2020 EMS, conforme parecer da Comisso 
Permanente de Licita9ao e Parecer Juridico emitido pela Procuradoria Juridica Municipal vem formalizar A 
INEXIGIBILIDADE DO PROCEDIMENTO LICITATORJO, para contrata'o direta de , LEOMAR MENDES 
DE SOUZA, inscrito no CPF sob o n 030.912.555-30, inscrito no COREN sob o n。  583.249-ENFERMEIRA; 
com endere,o Viela Senador Frederico Costa,1 lo Bairro Primavera, Po9oes-Bahia, CEP: 45.260-000 Objeto 
Servi9os de Enfemagem em Unidade de Atendimento e Enfretamento ' COVID 19 e Unidade de Pronto- 
atendimento na assist'ncia a pacientes suspeitos ou diagnosticaos com COVID 19 (tabela 01/item 24 do edital 
005/2020 - Chamamento Pblico).Valor global de R$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais)),constante do 
respectivo Processo de Inexigibilidade de Licita叫o NU INO,Publique-se no local de costume. Celebre-se o 
respectivo contrato, que seth regido obedecendo a s formalidades de direito pblico, na forma do art. 61 e 62 da lei 
n。  8.666/93, cuja minuta foi aprovada pela Procuradoria Juridica. Gabinete do Prefeito, 01 de julhode 2020 
Leandro Arajo Mascarenhas - Prefeito Municipal 

HOMOLOGACAO DA INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO No LNX 061/2020 FMS 

O PREFEITO MUNICIPAL DE POCOES. BAHIA, no uso de suas atribui96es legais, e tendo em vista que foram 
cumpridas todas as formalidades da Lei n。  8.666/93, e suas posteriores altera,6es, Lei Complementar no 123/2006, 
147/14 e Decreto 065/2017 - Lei Federal n。  13.979, de 06/02/2020;Decreto Estadual n。  19.586, dc 27/03/2020; 
Decreto Legislativo a 2.413/20 ante a INEXIGIBILIDADE de Licitaao no INXO61/2020 EMS, OBJETO 
Servi9os de Enfemagem em Unidade de Atendimento e Enfretamento ' COVID 19 e Unidade de Pronto 
atendimento na assistencia a pacientes suspeitos ou diagnosticaos com COVID 19 (tabela 01/item 24 do edital 
005/2020 - Chamamento P'blico).E atentando ao Parecer da Comissao Permanente de licita叫o, HOMOLOGA o 
processo de INEXIGIBILIDADE de Licitaao, para a contrata叫o direta formalizar A INEXIGIBILIDADE DO 
PROCEDIMENTO LICITATORIO, para contratao direta de, LEOMAR MENDES DE SOUZA. inscrito no CPF 
sob o a 030.912.555-30, inscrito no COREN sob o a 583.249-ENFERMEIRA; com endere9o Viela Senador 
Frederico Costa,l 10 Bairro Primavera, Po9oes-Babia, CEP: 45.260-000Valor Global de: R$4.200,00 (quatro mil e 
duzentos reais),Vigencia 28/09/2020. Gabinete do Prefeito, 01 de julhode 2020, Leandro Arajo Mascarenhas ー  
Prefeito Municipal. 

CERTIFICAいO DIGITAL: FT1 5OWQRDRX2I6K5JFSGZA 

Esta edi9白o encontra-se no site oficial deste ente. 
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EXTRATO DO CONTRATO No186/202 FMS 

INEXIGIBILIDADE N' INX 061/2020 FMS 

CONTRATANTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES COM COOPARTICIPAいO DO FUNDO 
MUNICIPAL DE SAUDE, inscrito no CNPJ sob on。  11.113.324/0001-52, com sede' Rua Cardeal da Silva, 75 
Bairro Centro - CEP. 45.260-000, representado por Lorena Santos Masearenhas - CONTRATADA ー  tbrmalizar 
A INEXIGIBILIDADE DO PROCEDIMENTO LICITAT6RIO, para contrata 百o direta de - LEOMAR 
MENDES DE SOUZA, inscrito no CPF sob o n。  030.912.555-30, inscrito no COREN sob o n。  583.249- 
ENFERMEIRA; 	com endere9o Viela Senador Frederico Costa, 110 Bai 丁o Primavera, Po'oes-Bahia, CEP 
45.260-000, conforme Inexigibilidade no iNx 061/2020 FMS, objeto: Servi9os de Enfemagem em Unidade de 
Atendimento e Enfretamento 自  COVID 19 e Unidade de Pronto-atendimento na assistncia a pacientes suspeitos 
ou diagnosticaos com COVID 19 (tabela 01/item 24 do edital 005/2020 - Chamamento P'blico).Data do Contrato 
01/07/2020. Valor do Contrato: R$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais),Vigncia 28/09/2020. Secretaria 
Municipal de Sa"de Lorena Santos Mascarenhas, Prefeito - Leandro Arajo Mascarenhas 

CERTIFICAI】AO DIGITAL: FT15OWQRDRX2I6KSJFSGZA 

Esta edi"o encontra-se no site oficial deste ente. 
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EXTRATO M'S DEJULBO DE 2020 EXTRATO MES DEJULHO DE 2020 
NOME— OBJETO 

CONTRATO 
VALOR 

PRAZO MODALIDADE 
LICITAÇÃO 

LEOMAR MENDES 	DE 	SOUZA, 
inscrito no CPF sob o n° 030.912.555-30, 
inscrito no COREN sob o n° 583.249- 
ENFERMEIRA; 	com endereço Viela 
Senador 	Frederico 	Costa,] 10 	Bairro 
Primavera, 	Poçoes-Bahia, 	CEP: 	45.260- CONTRATO ND RS 4.200,00 01/07/2020 A Isr INX 061/2020 
000-Objeto Serviços 	de Enfemagem em 186/2020 lEMS 28/09/2020 FMS 
Unidade de Atendimento e Enfretamento i 
COVID 	19 	e 	Unidade 	de 	Pronto- 
atendimento 	na 	assistência 	a 	pacientes 
suspeitos ou diagnosticaos com COVID 19 
(tabela 01/item 24 do edital 005/2020). 
ARIELE CHAVES TEIXEIRA, inscrito 
no CTE sob o n" 059.749.005-88, inscrito 
no 	COREN 	sob 	o 	n° 	639847- 
ENFERMEIRA; 	com endereço Avenida 
Jucelino 	Kubistschek,333 	Bairro 
Pituba,Poçoes-Ba, CEP: 45.260-000-Objeto CONTRATO N° R$ 4.200,00 01/07/2020 A N° INX 062/2020 
Serviços 	de Enfemagem em Unidade de 187/2020 EMS 28/09/2020 EMS 
Atendimento e Enfretamento a COVID 19 
e 	Unidade 	de 	Pronto-atendimento 	na 
assistência 	a 	pacientes 	suspeitos 	ou 
diagnosticuos 	com COVID 	19 (tabela 
01/item 24 do edital 005/2020). 
PATRICIA 	SAMPAIO 	DO 
NASCIMENTO, inscrito no CPF sob o n" 
040.250.445-36, inscrito no COREN sob o 
n° 000.525.940-ENFERMEIRA; 	com 
endereço 	Travessa 	Dr. 	Israel 	Vieira 
Ferreira,41 	Centro, 	Poçoes-Bahia, 	CEP: 200 R$ 400 . 	, 
45.260-000-Objeto 	Serviços 	de CONTRATO N° 01/07/2020 A N° INX 063/2020 

Enfemagem em Unidade de Atendimento e 188/2020 FMS 28/09/2020 FMS 

Enfretamento a COVID 19 e Unidade de 
Pronto-atendimento 	na 	assistência 	a 
pacientes suspeitos ou diagnosticaos 	com 
COVID 19 (tabula 01/item 24 do edital 
005/2020). 

01 dejulhode 2020 
Jo'o Pedro Ribeiro do Nascimento 

Chefe do Departamento de Licita9es e Contratos 

01 de julhode 20-0 
João Pedro Ribeiro do Nascimento 

Chefe do Departamento de Licitações e Contratos 
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ADJUDICACAO DO OBJETO DO ATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO N" INX 061/2020 FMS. 

A Comiss豆o Permanente de Licita9ao de Po96es - Bahia, com base no caput do art. 25 da Lei Federal 8.666/93 e 
suas posteriores altera6es. Lei Complementar n。  123/2006, 147/14 e Decreto 065/2017 - Lei Federal n 13.979. de 
06/02/2020; Decreto Estadual n 19.586, de 27/03/2020; Decreto Legislativo n 2.413/20; Portaria n。  
1.445/GM/MS, de 29 de maio de 2020. Prazo, e ainda no parecer juridico, ADJUDICA o objeto da Inexigibilidade 
de Licita9io N。  061/2020 FMS objetivando Servi9os de Enfemagetn em Unidade de Atendimento e Enfretamento 
'COVID 19 e Unidade de Pronto-atendimento na assistencia a pacientes suspeitos ou diagnosticaos com COVID 
19 (tabela 01/item 24 do edital 005/2020- Chamamento P'lblico), o prefeito lan9a o Ato Formal pan a contrata9o 
de, LEOMAR MENDES DE SOUZA, inscrito no CPF sob o n 030.912.555-30, inscrito no COREN sob o n。  
583.249-ENFERMEIRA; com endereo Viela Senador Frederico Costa,l 10 Bairro Primavera, Po9oes-Bahia, 
CEP: 45.260-000 Valor global RS 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais),Vig己ncia 28/09/2020. Comisso 
Permanente de Licitaio, 01 de julho de 2020. Jo石o Pedro Ribeiro Do Nascimento - PRESIDENTE DA 
COMISSAO 

RATIFICACAO DO ATO FORMAL DE INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO N INX 061/2020 FMS 

O Prefeito Municipal de Po96es, BA, tio uso da competencia que lhe outorga o caput do art. 25 da Lei Federal 
8.666/93 e suas posteriores altera96es, Lei Complementarn I23;2006, 147/14 e Decreto 065/2017 - Lei Federal n。  
13.979, de 06/02/2020; Decreto Estadual n 19.586, de 27/03/2020; Decreto Legislativo n。 2.413/20, toma p6blico 
a ratifica戸o do Ato da Inexigibilidade de Licita9io ず, INX 061/2020 FMS. conforme parecer da Comisso 
Permanente de Licita9'o e Parecer Jurdico emitido pela Procuradoria Jurdica Municipal vem formalizar A 
INEXIGIBILIDADE DO PROCEDIMENTO LICITATORIO, para contrata'o direta de, LEOMAR MENDES 
DE SOUZA, inscrito no CPF sob o n。  030.912.555-30, inscrito no COREN sob o n。  583.249-ENFERMEIRA; 
com endere9o Viela Senador Frederico Costa,l 10 Bairro Primavera, Po9oes・Bahia, CEP: 45.260-000 Objeto 
Servi9os de Enfemagem em Unidade de Atendimento e Enfretamento ' COVID 19 e Unidade de Pronto- 
atendimento na assist己ncia a pacientes suspeitos ou diagnosticaos com COVID 19 (tabela 01/item 24 do edital 
005/2020 - Chamamento P"blico). Valor global de R$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais)), constante do 
respectivo Processo de Inexigibilidade de Licita戸o No INO, Publique-se no local de costume. Celebre-se o 
respectivo contrato, que sera regido obedecendo 自  s formalidades de direito p'blico, na forma do art. 61 e 62 da lei 
n 8.666/93, cuja minuta foi aprovada pela Procuradoria Juridica. Gabinete do Prefeito, 01 de julho de 2020 
Leandro Ara 〕jo Mascarenhas - Prefeito Municipal 

HOMOLOGACAO DA INEXIGIBIL1DADE DE LICITACAO N' INX 061/2020 FMS 

一 	O PREFEITO MUNICiPAL DE POCOES. BAHiA. no uso de suas atribuicoes ie,zais. e tendo em vista aue foram 
~ 	cumonuas togas as tormaucages da Let ir ど  .ど 000/93. e suas nosteriores atteracoes. Lei UomDlementar nU 123/2006 

1'+//i4 e vecreto UOD/ZUlノー Lei tetlerai ir li・9/9, ae uoiuu/zuiu; uecreto tstadual rr 」旦MO, tie 2//03/2020; 
Decreto Legislativo n 2.413/20 ante a INEXIGIBILIDADE de Licita9言o げ  1NXO6I/2020 FMS, OBJETO ー  
Servi9os de Enfemagem em Unidade de Atendimento e Enfretamento' COVID 19 e Unidade de Pronto- 
atendimento na assistencia a pacientes suspeitos ou diagnosticaos com COVID 19 (tabela 01/item 24 do edital 
005/2020 - Chamamento P白blico). E atentando ao Parecer da Comiss巨o Permanente de licita'o, HOMOLOGA o 
processo de INEXIGIBILIDADE de Licita'o, para a contrata5o direta formalizar A INEXIGIBILIDADE DO 
PROCEDIMENTO LICITATORJO, para contrataio direta de, LEOMAR MENDES DE SOUZA, inscrito no CPF 
sob o n。  030.912.555-30, inscrito no COREN sob o n。  583.249-ENFERMEIRA; com endere9o Viela Senador 
Frederico Costa,l 10 Bairro Primavera. Po9oes・Bahia, CEP: 45.260-000 Valor Global de: R$ 4.200,00 (quatro mil e 
duzentos reais).Vigencia 28/09/2020. Gabinete do Prefeito, 01 de julho de 2020. Leandro Arajo Mascarenhas ・  
Prefeito Municipal 
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＝油瀞十葺騒  

EXTRATO DO CONTRATO N。186/202 FMS 

INEXIGIBILIDADE N' INX 061/2020 FMS 

CONTRATANTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES COM COOPARTICIPAAO DO FUNDO 
MUNICIPAL DE SAbDE, inscrito no CNPJ sob on 11.113.324/000I-52, com sede a Rua Cardeal da Silva, 75 
Bairro Centro - CEP. 45.260-000, rcprcsentado por Lorena Santos Mascarenhas - CONTRATADA ー  formalizar 
A INEXIGIBILIDADE DO PROCEDIMENTO LICITAT6RIO, para contrata o direta de - LEOMAR 
MENDES DE SOUZA, inscrito no CPF sob o n 030.912555-30. inscrito no COREN sob o if 583.249 
ENFERMEIRA; 	com endere9o Viela Senador Frederico Costa,t tO Bairro Pi-imavera. Po9oes-Bahia. CliP: 
45.260-000, conforme Inexigibilidade it' INX 061/2020 EMS, objeto: Servi9os de Enfemagem em Unidade de 
Atendimento e Enfretamento COVID 19 e Unidade de Pronto-atendimento na assist'ncia a pacientes suspeitos 
ou diagnosticaos com COVID 19 (tabela 01/item 24 do edital 005/2020 - Chamamento P'blico). Data do 
Contrato 01/07/2020. Valor do Contrato: RS 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais), Vigencia 28/09/2020 
Secretaria Municipal de Sade Lorena Santos Mascarenhas, Prefeito - Leandro Arajo Mascarenhas 
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