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PREFEITURA MUNICIPAL DE P0COES 
CNPJ'14こ00.24ユ1今C◇一一65 

mocEss
。  CAPA  DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITA9AO

PROCESSO ADMU STp 	iR/2020 

MODALIDADE LICITAToRIA: INEXIGIBILIDADE DE LICITAいO N。  INX 078/2020 FMS 

UNIDADE SOLICITANTE:SeCIBtaFIa Municipal de Saude 

OBJETO: Servio de Enfermagem em Unidade de AtAndimentn a Enfrentament。  A rn、iini fl 一  I I..:」一」- -I - 	．ー 	 ーー  ーー  ーー～""v"'d し  I_I lula. ltfll I Ir, IIU d 

二とと黒ミとど哩竺黒胆や一 atendimento na assistncia a Dacientes susneitosーoこ  alagnostcadcs corn aCOVIL) 19 os seauinte nresthrinr r1c caruir'n『IT。にこ C'了二2二ごごニプ  

CONTRATADO: LUZIANI SANTOS SCHETTINI, inscrita no CPF sob o no 026.341.375- 
67 e COREN no 581 .861-ENF corn endere9o residencial a Rua Coronel Maneca Moreira 
n。  134, Centro, Po96es - Ba, CEP 45.260-000 

VALOR GLOBAL: R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais) 

EMBASAMENTO LEGAL:caput do art. 25, da Lei 8.666/93, Portaria n。  1.445, de 29 de 
maio de 2020 

DATA DA DISPENSA: 01 de outubro de 2020 

DATA DA RATIFICACAO:01 de outubro de 2020 

DATA DA CONTRATAいO:01 de outubro de 2020 

VIGENCIA: 01/10/2020 ate 30/11/2020 

COMISSAO PERMANENTE DE LICITA9AO 

RESUMO DE TODO O PROCESSO JA FINALIZADO 



翻
PREFFJTURA 麗  UNICIPAL DE POc6ES 

議熱
， CNPJ: 14.200.242/0001-65 

PROCESSO ADMINISTRATIVO No 168/2020 

OBJETO: Sccv9c dc Enfermagem em Unidade de Atendimento e Enfrentamento 
COVID19 e Unidade de Pronto-atendimento na assistncia a oacientes susneitos nu 
diagnosticadcs corn cCOV!D l 0 os sequnte orestador de servico (Tabela O1 itern 24 
do editai 005/2029) 

I 

AUTUACAO 

Aos 25 (vinte e cinco) dias do mes de setembro de 2020, autuo o oficio 

requisit6rio da secretaria e os documentos que adiante se ve. 

ま  
Sarnanta de Ara白 jo Silva 

Chefe de Gabinete do Prefeito 

Decreto No043/2017 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE P0く力'ES 
GABINETE DA SECRETRIA MUNICIPAL DE SAI,DE 
CNPJ: 11.113.324/0001-52; 

Po96es, 25 de setembro de 2019. 
Of. 430/2019 

Exmo. Sr. 
Leandro Arajo Mascarenhas 
Prefeito Municipal de Po96es 

REFERENTE A: Solicita9白o de Contrata弾o de Servi9os de Enfermagem para as 
a96es de Atendimento para Enfrentamento da COVID-1 9 - LUZIANI SANTOS 
SflI-IFTTIWI 

● Sen hConsi農需。  

1. Que o Credenciamento 6 ato administrativo de chamamento p自blico para pr - 
qualificar profissionais de n ivel superior e empresas para presta頭o de servi9os 
temporrios, mediante contrata9ao por tempo determinado, na execu9o 
servi9os, atividades e aゆes da 自  rea de sa自de, observando situa戸es de 
excepcional interesse pロblico a serem atendidas. 

S 

2. Que o Municipio de Poゆes realizou Credenciamento de Prestadores de 
Servi9os de Saude Regido pelo Edital 005/2019 e aditivo 001, estando 
asse9urado o acesso a qualquer interessado que preencha as exig6ncias 
estabelecidas no processo; 

3. Que conforme Art. 10,§ 1o do Decreto Municipal N。  37412017 de 10 de 
novembro de 2017 a contrata"o de profissionais credenciados ser efetivada 
com fundamento no captddo art. 25 da Lei Federal 8666/93, quando a ausncia 
de detentor de cargo efetivo, equivalente 白  categoria profissional objeto do 
contrato, possa provocar preju izos 白  saロde da popula頭o 

4. Que o Municipio de Po96es, ante o surgimento e aumento dos casos pela 
COVID-19, criou o Centro de Atendimento para Enfrentamento a Covid-19, 
unidade de car自ter excepcional e temporrio, instituido pelo Minist白rio da 
Saロde atrav6s da Portaria N。  1.445, de 29 de maio de 20201; 

5. Que a Unidade acima descrita 白  espao fisico estruturado pela gest白o 
municipal exclusivamente para o acolhimento e atendimento de usu自rios com 
queixas relacionadas aos sintomas de Covid-19, emerg6ncia de sa白de publica 
de importancia internacional, sendo estratgico dentro do sistema de sa自de 
posto que o paciente 白  atendido por equipe dedicada e especificamente 
treinada para panejo e tratamento da doen9a; 

1 Disponvel em: https:/ノwww.cosemsbaorgbrノwp-content/uploads/2O2OJD61PORTARIA-N%C2%BA-1445-DE-29-DE  

MAIO -D E-2020-PORTARIA-N%C2%BA-1 .445-DE-29-DE-MAIO-DE-2020-DO Li-imprensa -Nacional.pdf 

1 



嚇智 

黒

Si 
t'l 

stwak- 

PREFEITURA MUNICIPAL DE POくカES 
GABINETE DA SE（〕RElI4iRl4 MUNICIPALDE&4IフDE 
CNPJ: 11.113.32410001・52; 

PREFEITURA MUNICIPAL DE POO-ES 
GABINETE DA SECRETA. RIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
CNPJ: 11.113.324/0001-52; 

6. Que a COVID-19 aumentou a necessidade de reforo das aゆes de 
atendimento a pacientes com sindrome respirat6ria aguda grave na Unidade 
de Pronto Atendimento, com consequente reconfigura弾o dos processo de 
trabalho, notadamente no que diz respeito 自  s normas de biosseguran9a, com 
vistas a n首o contaminar outros paciente, e prestar assist白ncia especializada de 
Urg白ncia e Emerg白ncia. E assim, fez-se necess白rio aumentar o mero de 
profissionais enfermeiros na referida unidade e dar continuidade ao servi9o que 
j自  vinha sendo prestado 

6 Que a COVID-19 aumentou a necessidade de reforgo das ações de 
atendimento a pacientes com sindrome respiratória aguda grave na Unidade 
de Pronto Atendimento, com consequente reconfiguração dos processo de 
trabalho, notadamente no que diz respeito As normas de biosseguranga, com 
vistas a não contaminar outros paciente, e prestar assistência especializada de 
Urgência e Emergência. E assim, fez-se necessário aumentar o Cimero de 
profissionais enfermeiros na referida unidade e dar continuidade ao servi9o que 
já vinha sendo prestado. 

7. Ata de Credenciamento N.024/2020 que declarou que o prestador de servi9os 
a seguir qualificado foi credenciado para a apresta戸o do servi9o em espcie, 
por atender a todas as exig6ncias editalicias, 

7. Ata de Credenciamento N.024/2020 que declarou que o prestador de serviços 
a seguir qualificado foi credenciado para a aprestação do serviço em espécie, 
por atender a todas as exigências editalicias, 

servimos-nos do presente para solicitar a contrata9白o do servico descrito a sequir, 
atrav's de inexiqibilidade de LicitaCao, nos termos e condic6es que sequem: 
servimos-nos do presente para solicitar a contratação do servico descrito a sequir, 
atraves de inexiqibilidade de Licitacão, nos termos e condições que sequem:  

1. Modalidade: Presta戸o e Servios 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 servi9o (Tabela 01 ー  item 24 do edital 005/2029); 

2. Serviço a ser contratado: Serviço 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 servi9o (Tabela 01 - item 24 do edital 005/2029); 

3. Qualifica9ao do Prestador: 
a. Nome: LUZIANI SANTOS SCHETTINI; 
b. Endere9o: Rua Coronel Maneca Moreira, 134, Centro, Po戸es-Ba, CEP 

45.260-000; 
c. CPF: 026.341.375-67; 
d. Inscri9ao no COREn : 581.861・ENF; 
e. Valor Global Estimado (R$): 2.800,00 
f. Vigencia: 01 de outubro a 30 de novembro 

3. Qualificação do Prestador: 
a. Nome: LUZIANI SANTOS SCHETTINI; 
b. Endereço: Rua Coronel Maneca Moreira, 134, Centro, Poções-Ba, CEP 

45.260-000; 
c. CPF: 026.341.375-67; 
d. Inscricio no COREn : 581.861-ENF; 
e. Valor Global Estimado (RP: 2.800,00 
f. Vigência: 01 de outubro a 30 de novembro. 

4. Dotacao Orcamentria que o contrato deve onerar: 4. Dota ao Or amentbria ue o contrato deve onerar: 

Secretaria Secretaria Municipal de Saúde 

Unidade Orçamentária: 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 Básica. 
2.068 — Enfrentamento da Emergência em Saúde — 
COVID 19 
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PREFEITURA MUNlCzl】二4L DE POくフ‘ms 
G且βINElE DA SECRETRIA MUNlCn’ン4L DE S二4lフDE 
CNPJ: 11.113.32410001-52; 

PREFEITURA MUNICIPAL DE POOES 
GABINETE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
CNPJ: 11.113.324/0001-52; 

Elemento de despesa: 33.90.36.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa . Fisica 

Fonte de Recurso: 14 

02 - exceto para a atividade 2068 

Integram este documento na condi"o de anexo Integram este documento na condição de anexo: 

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

edital 005/2020) 
IIIー 	Termo de Drecendiamento; 

C6pia da ata de credenciamento; 
II- Cópia dos Documentos através dos quais foram credenciados °ten 4.3 do 

edital 005/2020) 
III- Termo de Drecendiamento; 

410  S 	Dada a urg6ncia da necessidade e a progressao da doen9a no territ6rio, sol icitamaos 
W 	tramita9ao imeaiata, nos termos cia iegisia9ao pertinente 

Dada a urgência da necessidade e a progressão da doenga no territ6rio, solicitamaos 
tramitação imediata, nos termos da legislação pertinente. 

Respeitosamente, Respeitosamente, 

LORENA SANTOS'MASCARENHAS 
Secretria Minicipal de Saロde 

Gestora do Fundo Municipal de Saロde 

LORENA SANT 	ARENHAS 
Secretária Municipal de Sat'ide 

Gestora do Fundo Municipal de Sadde 

S • 
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ANEXO II ANEXO II 

REQUERIMENTO DE CREDENCIAMENTO E CONCORDANCIA COM OS TERMOS DO EDI- 
TAL DE CREDENCIAMENTO 005/2019 

REQUERIMENTO DE CREDENCIAMENTO E CONCORDANCIA COM OS TERMOS DO EDI- 
TAL DE CREDENCIAMENTO 005/2019 

Credenciamento No005/2019 Credenciamento N° 005/2019 

lima. Sr. Secretrio Municipal de Sa"de de POC6ES Ilma. Sr. Secretario Municipal de Sande de PC:00ES 

PROPONETE: LUZIANI SANTOS SCHETTINI 

CAR/km-Emu,- 
9Ao: 

[X] Pessoa Fisica. CPF 026.341.375-67 [ 	] Pessoa Jurídica. 
CNPJ: 

AREA DE ATUA- 
çAo: ENFERMAGEM 

ENDEREÇO: 

Rua Coronel Maneca Moreira, 134, Centro, Poções-Ba, CEP 45.260-000; 

COMPLEMENTO: Casa 
-TELEFONE Cl 
DDD Fixo: () Celular () 
ENDEREÇO ELE-
TRONICO Página na Web: E-mail: 
REPRESENTANTE 
LEGAL: 

ITEM 

N° TABELA DESCRIÇÃO DO SERVICO/PROCEDI- 
MENTO (CONFORME TABELAS — ANEXO 
01) 

QUANTIDADE QUE 
SE COMPROMETE 
A REALIZAR 

24 01 

Serviços de Enfermagem em Unidade de 
Atendimento 	e 	Enfrentamento 	à 	CO- 
VIDI9/Unidade de Pronto-atendimento na 
assistência a pacientes suspeitos ou diag-
nosticados com a COVID 19; 

01 

OBSERVACAO: o(s) proced'mento(s) a serem realizados devera Ser descritos exatamente conforme Tabela constante OBSERVAC 0: 0(s) procectmento(s) a serem realizados devert ser descritos exatamente conforme Tabela constante 
no Anexo I. Descri96es fora do padr'o n目o sero consideradas no Anexo I. Descrigões fora do padrão não sera° consideradas. 

Na condi弾o de proponente acima quaficado, vimos atrav白s do presente documento requerer o 
credenciamento para a presta9白o de servi9os conforme edital e regulamento publicado por esta 
secretaria, declarando, sob as penas da lei, que 
a) As informa96es prestadas neste pedido de credenciamento s百o verdadeiras 
b) Qualquer fato superveniente impeditivo de credenciamento ou de contrata9白o ser informado 
c) Conhece os termos do Edital de Credenciamento bern como as informa加es e condi"es para 
o cumprimento 
das obriga"es 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 licita"es ou contratar 
com6 rg白o ou 
entidades da Administra"o Publica; 
fl Nao se enquadra nas situa如es de impedimentos previstos no edital do credenciamento; 
g) Os servi9os pieiteados para credenciamento s白o compatveis com o seu objeto social, corn o 
registro no Conselho profissional competente, com a experincia, a capacidade instalada, a infra- 
estrutura adequada 自  presta弾o dos 
servi9os conforme exigido; 
h) Realizar白  todas as atividades a que se prop6e. 
Anexando ao presente requerimento toda a documenta9白o exigida no edital de credenciamento, 
devidamente assinada e rubricada, pede deferimento, 

Na condigão de proponente acima quaficado, vimos através do presente documento requerer o 
credenciamento para a prestação de servigos conforme edital e regulamento publicado por esta 
secretaria, declarando, sob as penas da lei, que: 
a) As informações prestadas neste pedido de credenciamento sào verdadeiras; 
b) Qualquer fato superveniente impeditivo de credenciamento ou de contratação será 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 Está de acordo com as normas e tabela de valores definidos; 
e) Mc) se encontra suspenso, nem declarada inid6neo para participar de licitações ou contratar 
com órgão ou 
entidades da Administração Pithlice; 
f) Não se enquadra nas situações de impedimentos previstos no edital do credenciamento; 
g) Os servigos pleiteados para credendamento são 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 
servigos conforme exigido; 
h) Realizará todas as atividades a que se prop6e. 
Anexando ao presente requerimento toda a documentação exigida no edital de credenciamento, 
devidamente assinada e rubricada, pede deferimento, 

Po加es-Ba, 25 de setembro de 2020 Pogões-Ba, 25 de setembro de 2020 

&flhr)A '5te 
U 	LUZiANI SANTOS SCHETTiNI 

c5cyvit Sriruldr  
- 176' (WIÁLUZIANI SANTOS SCHETTINIrrn 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PO9OES 
ESTADO DA BAHIA 

ANEXO V川  

TERMO DE CREDENCIAMENTO PESSOA FiSICA 

TERMO DE CREDENCIAMENTO DE 
PRESTADORES DE SERVIGOS DE 
ENFERMAGEM QUE ENTRE SI CELEBRAM 
O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE 
PO96ES - FMS e LUZIANI SANTOS 
SCHETTINI 

O FUNDO MUNICIPAL DE SAODE DE POCOES-BA, pessoa juridica de direito 
pロblico interno, CNPJ N. 11.113.324.0001-52, representado pelo GESTOR 
LORENA SANTOS MASCARENHAS. brasileira, solteira. oortador da RG de n。  

	

. 	0978197941 SSP/BA, e do CPF ri0 010.775・ 695-1 3, SECRETARIA MUNICIPAL 
DE SAUDE, devidamente nomeado pelo decreto no 173 de 02 de JUNHO de 
2020, neste ato denominado CREDENCIANTE e de outro lado LUZIANI 
SANTOS SCHETTINI, Brasileira, solteira, Enfermeira, inscrita no COREN sob 
nmero 581861-ENF, residente e domiciliado 白  Rua Coronel Maneca Moreira, 
134, Bairro Centro, Poゆes -BA, CEP 45.260-000, inscrita junto ao CPF sob o n。  
026.341.375-67 e RG 1145518044, t白m entre si justo e aven9ado o presente 
CREDENCIAMENTO, sujeitando-se CREDENCIANTE e CREDENCIADA 白  s 
normas disciplinares da Lei 8.666/93 e altera戸es posteriores, mediante as 
clusulas e condi96es que se seguem: 

Cl自usula Primeira - Do Fundamento Legal 

O credenciamento de que trata este CREDENCIAMENTO obedece ao 
estabelecido na Lei para profissionais e prestadores de servios na 白  rea da 
Saロde, bem como fica reconhecida 白  situa戸o de inexigibilidade de licita"o, com 

	

- 	fundamento no ceout. do art. 25 e demais disoositivos aolic白veis. da Lei no 

	

w 	ど  .bbb, ae ri ae junno ce 1りり  i, e no taijai ae unamamento ruoiico nu UDILUW- 
FMS; 

Cl自usula Segunda ・・  Do Objeto 
O CREDENCIADO, como profissional liberal, de forma aut6noma, prestar 
servi9os de Servi9os de Enfermagem em Unidade de Atendimento e 
Enfrentamento 白  COVID19 e Unidade de Pronto-atendimento na assistencia a 
pacientes suspeitos ou diagnosticados com a COVID 19. 

Cl自usula Terceira - Doa Valores e Forma de Pagamento 
Pelos servios credenciados na Cl白usula Segunda o presente termo ter o valor 
Global de R$ 4.200,00, que sero pagas at白  o 10。  (d白cimo) dia do m6s 
subsequente ao vencido. 

Clusula Quarta - Das Obriga96es e Carga Horria 
4.1 - O CREDENCIADO fica obrigado a executar os servi9os com carga horria 
de vinte horas semanais, conforme determina弾o do gestor municipal. 

ず  
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PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES 
ESTADO DA BAHIA 

4.2 - As despesas oriundas da presta戸o dos servi9os sero de responsabilidade da 
CREDENCIANTE, ficando o CREDENCIADO desobrigado de tais despesas 
operacionais 

4.2 - As despesas oriundas da prestação dos serviços serão de responsabilidade da 
CREDENCIANTE, ficando o CREDENCIADO desobrigado de tais despesas 
operacionais. 

Cl自usula Quintaー  Do Periodo de Vig'ncia 
O presente termo ter白  sua vig6ncia com inicio na data de sua assinatura e trmino 
em 31 de dezembro de 2020, podendo, entretanto, ser renovado, por mロtuo interesse 
das partes e segunda o superior e predominante interesse p"blico, 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 mutuo interesse 
das partes e segundo o superior e predominante interesse público, conforme Art 57, 
Inciso II. 

CLAUSULA QUARTA ・  DA DOTA9AO ORCAMENTARIA 
I・  Os recursos decorrentes dessa contrata"o est言o previstos nas seguintes dota如es 
or9ament白rias 

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

Secretaria Secretaria Municipal de Saúde 

Unidade Orçamentária: 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 Kb-es 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 

02 

Cl'usula S'tima - Da Habilita9ao Profissional e do Registro 
a 	ComDete ao Drofissional CREDENCIADO. e sob a sua resoonsabilidade e f. 

admitida a veraciaaae iaeoiogica aocumentai, a exioi9ao aa oocumenta9ao iormai 
probat6ria de sua habilita弾o e registro para exercicio profissional, bem como o 
Curriculum Vitae, no que dispuser a Lei vigente aplic白vel a mat白ria, conferindo ao 
CREDENCIANTE, o encaminhamento ao Egr白gio Tribunal de Contas dos Municipios 
para o obrigat6rio registro e demais fins de mister 

Cláusula Sétima - Da Habilitação Profissional e do Registro 

• 
Compete ao profissional CREDENCIADO, e sob a sua responsabilidade e fé, 
adnnitida a veracidade ideológica documental, a exibição da documentação formal 
probat6ria de sua habilitação e registro para exercicio profissional, bem como o 
Curriculum Vitae, no que dispuser a Lei vigente aplicável a matéria, conferindo ao 
CREDENCIANTE, o encaminhamento ao Egrégio Tribunal de Contas dos Municipios 
para o obrigatório registro e demais fins de mister. 

Clusula Oitava - Das Penalidades Clbusula Oitava - Das Penalidades 

8.1 - Na hiptese de ocorrncia de descumprimento, de qualquer regra estabelecida 
nas cl白usulas do presente ajuste, pelo CREDENCIADO, por n言o atendimento de 
servios determinados pela CREDENCIANTE, importar em descredenciamento do 
profissional, unilateralmente, sem prejuizos das san96es penais, conforme dispuser 
a legisla"o vigente aplic白vel 白  mat白ria posta, ficando respons白vel pela repara戸o 
civil e criminal de danos causados ao paciente, decorrente de a戸o ou omisso 
volunt自ria, neglig白ncia 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 
serviços determinados pela CREDENCIANTE, importará em descredenciamento do 
profissional, unilateralmente, sem prejuizos das sançÕes penais, conforme dispuser 
a legislação vigente aplicável matéria posta, ficando responsável pela reparação 
civil e criminal de danos causados ao paciente, decorrente de ação ou omissão 
voluntária, negligência ou impericia, respeitado o devido processo legal. 

S • 



PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

8.2 - Na hiptese de apenamento do CREDENCIADO, com multa de 2%(dois) 
por cento do valor global do termo de credenciamento, o valor da mesma ser 
descontado automaticamente dos pagamentos que lhe forem devidos pela 
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 presta9ao de servi9os com 
remunera戸o a titulo de honorrios, n百o constituindo vinculo empregaticio nem 
qualquer outra rela9白o trabalhista, que nao a de realiza,o de servi9os 
profissionais, regulados por legisla戸o prpria, fora das cl自usulas da C.L.T., 
como tambm, e de consequencia, desobrigado a CREDENCIANTE de qualquer 
6nus decorrentes do sistema trabalhista 

● Cl'usula D'cima - Do Foro. 
Para dirimir qualquer duvida e declarar direitos, que se fizerem necess白rios no 
decorrer da execu9言o do presente ajuste, fica eleito o Foro da Comarca de 
Po6es-Ba, renunciando qualquer outros por mais especial e privilegiado que 
sejam. 

Cl自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 

Poゆes - BA, 01 de julho de 2020 

LORENA SANTO U ASCARENHAS 
Gestora do Fundo Municipal de Sa自de 

LUZIANI SANTOS SCHETTINI 
Credenciada 

TESTEMUNHAS: 
10 	 2o 

Nome: 
CPF: 

 

Nome 
CPF: 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - CNPJ: 11.113.324/0001-52 

COMISSAO ESPECIAL DE CREDENCIAMENTO DE SERVI OS DE SA6DE 

ATA. 02412020 ・  ABERTURA E JULGAMENTO DO PROCESSO PARA CONTRATACAO 
DE SERVI9OS DE SAODE - EDITAL N。  00512019 

Aos 25 dias do mes de setembro de 2020, 白  s 08:45 mmn, reuniu-se na Sede da Secretaria 
Municipal de Sa白de de Po96es situada 白  Rua Cardeal da Silva, 75, Centro, a Comiss白o Es-
pecial Respons白vel pelo Credenciamento de Prestadores de Servi9os de Saロde do Munici- 
pio de Po96es/BA, formalmente designada atrav白s da Portaria N。  049 de 20 de dezembro de 
2019, para abertura e julgamento da documenta9白o de habilita9白o de Prestadores de Servi- 
9 os de Sa自de 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 a-
cima citada, tendo comparecido os seguintes membros: Sirlndia Brasileiro Cunha Nasci- 
mento, Sheila Matos Rolim e Sueli Medrado. Fato continuo ressalvou que todos os atos de-
veriam se reaidos exclusivamente pelo Instrumento convocat6rio (Edital 005/201 9, inclusive 

S 

	

	levando em considera9ao os aQitIvOSN. oul e UUZ/ZU4U), em perreita conTormiaaae com a 
Lei 8.666/93. Dando seguimento, a presidente informou que lhe foram entregues a docu- 
menta9ao de 04 (quatro) postulantes a credenciamento, todos na condi9白o de pessoa fisica, 
para presta9白o de servi9os na 白  rea de Enfermagem para atendimento e enfrentamento da 
COVID-19. Os Envelopes foram conferidos quanto 白  inviolabilidade e os dizeres de endere- 
9 amento, estando conforme as exigencias e ditalicias. Posteriormente os envelopes foram 
abertos e seu conteロdo comparados com o solicitado no edital 005/2019, conforme caracte- 
riza9白o juridica. Ap6s a an白lise documental foi constatado que os postulantes seguirdescri- 
tos apresentaram todas as condi96es que lhe conferia perfeita conformidade com o instru-
mento convocat6rio - Edital 005/2019 e aditivos. Assim sendo, foram declarados CREDEN-
CIADOS para a presta9ao do servi9o N.24 da tabela 01 (Anexo 01 do edita' 005/2020), a 
saber, Servi9o de Enfermagem em Unidade de Atendimento e Enfrentamento 白  COVIDI9 e 
Unidade de Pronto-atendimento na assist6ncia a pacientes suspeitos ou diagrosticados com 
a COVID 19 a seguinte prestadora de servio: 1) LUZIANI SANTOS SCHETrINI, Brasileira, 
solteira, Enfermeira, inscrita no COREN sob n自mero 581 .861-ENF, residentc e domiciliado 白  

a Rua Coronel Maneca Moreira, 134, Centro, PoC6es-Ba, CEP 45.260-000 inscrita junto ao 
CPF sob o no UZb.J41.51b-bf e N(i ]14bり1bu44; Z) bMRRLINt bUULJ4 LIMA, draslielra, 
solteira, Enfermeira, inscrita no COREN sob nロmero 000-596.648-ENF, residente e domicili- 
ado 白  Rua Clementine Freire, 18, Centro, Po96es-Ba, CEP 45.260-000, inscrita junto ao CPF 
sob o n。  033.323.635-14 e RG 0933351174; 3) LEOMAR MENDES DE SOUZA, Brasileiro, 
Casado, Enfermeiro, Inscrito no COREN sob nロmero 583249, residente e domiciliado 自  Viela 
Senador Frederico Costa, 110, Bairro Primavera, Po96es 一  Ba, CEP 35.260-000; inscrito jun-
to ao CPF sob o n。  030.912.555-30 e RG 0973085959; 4)SUSILENE DA SILVA CARVA- 
LHO, Brasileira, solteira, Enfermeira, inscrita no COREN sob numero 642.662-ENF, residen- 
te e domiciliado 白  Rua 01, N.51, Lot. Nuncio, Bairro S白o PauIo, Po96es -BA, CEP 45.260- 
000, inscrita junto ao CPF sob o n。  288.016.175-20 e RG 0797076379.A Presidente fez 

quest白o de que constasse em ata que nada tinha ficado a Utulo de pendencia. N白o havendo 
mais pleiteantes a avaliar e nao tendo mais do que tratar e registrar, a Sr. Presidente agra-
deceu a presen9a de todos e deu por encerrada a reuni白o quando, para fins de direito la-
vrou-se a presente ata, que vai assinada pelos membros da Comiss白o que permaneceram 

at白  o final desta 

Em Po96es - Bahia, 25 de setembro de 2020 



〕なっ  
Sueli Rbha Medrado 
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I PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAbDE - CNPJ: 11.113.324/0001-52 

COMISSAO ESPECIAL DE CREDENCIAMENTO DE SERVI OS DE SAむDE 

Deborffde Soun Silva Cardoso 

Presidente 

魂h編鑑h論Ifre鶴E 
Membro 

Sirln ia Cunha Nascimento 

● 

Membro 	 Membro 
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Prefeitura Municipal de Pog6es 
PADABANDEIRA, 02 

CENTRO - POC6ES ・  BA CEP: 45260-000 
CNPJ: 14242.200/0001-65 

CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS 
N自mero: 000211/2020.E 

Nome/Raz百o Social: LUZIANI SANTOS SCHE111NI 

CPF/CNPJ: 	026.341.375-67 

Endereo: 	RUA CEL. MANECA MOREIRA, 134 

CENTRO PO96ES ・  BA CEP: 45260-000 

Observa,o 
'""" *********** ********************************* ****************** ********************************************************************* 

''''''''***** ************************************************** * ********************************************* ************ ***** 

Esta certid白o foi emitida em 	22/09/2020 	com base no C6digo Tribut白rio Municipal 

Certidao v自lida at: 21/12/2020 

sta certid白o abrange somente o CPF/CNPJ acima identificado 

C6digo de controle desta certid白o: 4700004940330000511725090000211202009226 

Certid白o emitida eletronicamente via internet. A aceita9白o desta certid白o est condicionada a verifica9自o de sua 
autenticidade na Internet, no endere9o eletronico 
https://pocoes.saatri.com.br, Contribuinte/Outros - Certid白o Negativa - Verificar Autenticidade 

Aten"o: Qualquer rasura ou emenda invalidar este documento 

Impresso em 22)09/2020 自  s 08:22:04 



NOME 

LUZIANI SANTOS SCHEnINI 

INSCR1AO ESTADUAL cPF 

026.341.375-67 

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 	 Emissao: 02/09/2020 08:12 

SECRETARIA DA FAZENDA 

Certidao Negativa de D'bitos Tribut自rios 

(Emitida para os efeitos dos arts. 1130114 da Lei 3.956 dell de dezembro de 1981 - C6digo 
Tributrio do Estado da Bahia) 

Certid自o No: 20202503120 

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

Esta certid'o engloba todos os seus estabelecimentos quanto a inexist自ncia de d白bitos, inclusive os inscritos na Divida 
Ativa, de competncia da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda P自blica do Estado da Bahia 

cobrar quaisquer d'bitos que vierem a ser apurados posteriormente 

Emitida em 02/09/2020, conforme Portaria n。 918199, sendo vlida por 60 dias, contados a partir da data de sua 
emiss白o 

A AUTENTiCIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS 
FAZENDARIAS OU VIA INTERNET, NO ENDERECO http:I/www.sefaz・ba・gov・br 

V白lida com a apresenta9自o conjunta do cart'o original de inscri9ao no CPF ou no CNPJ da 
Secretaria da Receita Federal do Minist白rio da Fazenda 

p昭Inaidei 	 ReにertidaoNegativa.rpt 
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MINISTERIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita rederal do Brasil 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E A DVIDA ATIVA 
DA UNIAO 

Nome: LUZIANI SANTOS SCHETTINi 
CPF: 026.341.375-67 

Ressalvado o direito do a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de 

responsabilidade do sueIto passvo acima icentificado que i'erem a ser apuradas,' certificado que 

n自o constam pend白ncias em seu nome. reIa!vas a creditos tnhutarios administrados pela Secretaria 

da Receita Federal do Brasil (RPBr e a nscriぐうes em ひvida Ativa da Unio (DAU) junto 白  
Procuradoria-Geral da Fazenda NzI一「on昂（F c; F N 】  

● Esta certidao se refere a situacao do su]elto passivo no mbito da RFB e da PGFN e abrange 

inclusive as contribui96es sociais previstas nas alineas 'a' a'd' do par白grafo" nico do art. 11 da Lei n。  
8.212, de 24 de julho de 1991 

A aceita戸o desta certidao 

endereCos chttp:」  /rtbgov. U'> 

daa verificaqdo cc sia autenticidade na Internet, nos 
け19 

Certid白o emitida gratuitarnente corn tase na Fortar'a Contunta RF5IPGFN n。  1.751, de 2/10/2014 

Emitidaa s 1441一 33 dつ dia 3ロ」りe ，コU くhora e data de Brasil田＞  
Vlida ate 27i12/2020. 
C6digo de controle da cecid昌n 11DB.FFFS.6E3E,7C56 

Qualquer rasura ou emenda ini知cara este 000urilen加  
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Ministrio da Fazenda 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 

Comprovante de Situa"o Cadastral no CPF 

No do CPF: 026.341.375-67 

Nome: LUZIANI SANTOS SCHETTINI 

Data de Nascimento: 13/1211991 

Situa"o Cadastral: REGULAR 

Data da Inscri9首o: 12103/2004 

Digito Verificador 00 

Comprovante emitido 白  s: 14:38:47 do dia 3010612020 (hora e data de Brasilia). 
C6digo de controle do comprovante: 2AC1.725A.D5F7.3C8A 

Este documento n自o substitui o "Comprovante de Inscri戸o no CPF. 

(Modelo aprovado pela INIRFB no t548, de IM)212015.) 
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JUSTIA ELEITORAL 

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 

CERTIDAO 

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

・  Eleitor(a): LUZIANI SANTOS SCHETTINI 

Inscri中o: 1321 9227 0566 	 Zor Zona: 059 	Seg白o: 0044 

Municipio: 38032 - POCOES 
	

UF: BA 

Data de nascimento: 13/12/1991 	 Dor Domicilio desde: 22/02/2008 

Filia戸o: - MARIA GORETE DOS SANTOS 
- ROMANO SCHETTINI 

Ocupa‘白o declarada pelo(a) eleitor(a): ENFERMEIRO 

Certid白o emitida 白  s 14:48 em 30/06/2020 

Res.-TSE ti2 21.823/2004: 
O conceito de quita師o eleitoral redne a plenitude do gozo dos direitos polticos, o regular exercicio do voto, 
salvo auando facultativo, o atendimento a convocac6es da lustica Eleitoral oan auxiliar os trabalhos 
~tivos ao pleito, a inexistencia ae muitas aplicadas, em canter aennitivo. ロeia iustica eleItoral e nao 
rEmicloas, excetuaaas as anistias iegais, e a reguiar presta'ao d e contas de campanna eleitoral, quanao se 
tratar de candidatos. 
A plenitude do gozo de direitos polticos decorre da inocorrencia de perda de nacionalidade; cancelamento 
de naturalizag白o por senten'a transitada em julgado; interdi中o por incapacidade civil absoluta; 
condenacきo criminal transitada em julgado, enquanto durarem seus efeitos; recusa de cumprir obriga‘含o a 
todos Imposta ou presta中o alternativa; condena‘百o par improbidade administrativa; conscri 白o; e op‘白o, 
em Portugal, pelo estatuto da igualdade. 

Esta certId白o de qultac白o eleitoral' expedida gratuitarnente. 
Sua autenticidade poder' ser confirmada na pdgina do Tribunal Superior Eleitoral 
na Internet, no endere'o: http://www.tse.jus.br  ou pelo aplicativo e-Ttulo, por 
meio do c6digo: 

RSUD.N8DG.NCVJ.WNEU 



〇r鷺n 
Cロ「ミと’m電叫三、cB「・主、白1「デ「具meに二羽二d‘に  

CERTIDAO INSCRICIONAL 
No 22539/2020/NET 

Certificamos que LUZIAM SANTOS SCHETTINI, CPF: 02634137567, encontra-se 

devidamente registrado(a) e habilitado(a) nos termos da lei para o exercrcio profissional da 
．一 	enfermagem, corno Enfermeiro(a), sob o n自mero 581861-ENF, de acordo com o disDosto na Lei 
' 	nv (.4りどrnb,-reguIamentaaa pelo LJecreto nY 94.406/57, que disp6e sobre a regulamenta,o do 

exercrcio da enfermagem no Brasil e na Lei n.。  5.905/73, que disp6e sobre a cria9巨o dos 
Conselhos Federal e Regionais de Enfermagem. Certificamos, ainda, que at白  a presente data, 
n白o consta em seu prontu白rio processo de infra9百o' tica/disciplinar transitado em julgado, 
conforme preceitua o C6digo de 亡  tica dos profissionais de Enfermagem - Resolu9ao Cofen n.。  
564/2017. 

ATEN9AO: Conforme a Decis言o Coren-BA n.。  108/2020, a apresenta9巨o desta certid百o permite 
o direita ao exercrcio profissional na aus白ncia da Carteira de Identidade Profissional em carter 
temporrio e por excepcional interesse pロblico. A mesma dever ser apresentada juntamente 
com documento de identidade p白blico. Esta certid言o tem prazo de validade at白  o dia 1910912020, 
podendo ser prorrogado sucessivamente, mediante portaria. 

OBSERVA9AO: A confirma9白o da autenticidade desta Certidao pode ser feita atrav's da op o 

● サfern雪 de Certido do servio de autoatendiment。・  no end日「e9o: www・coren・ba・ gov・brl 
auwatenaimento 

Salvador, 1 de Julho de 2020 

“ヤー山→名、一っメ、’4c4 く。二」‘・・  
ENFa MARIA INEZ MORAIS ALVES DE FARIAS 

COREN-SA N.25071 -ENF-IR 

Presidente 

%i言‘母  twi Labajt.飼●＝ s目rn&= aWadat 川＝d‘戸」相寅●ld' 
グ1''2か馴開Ih即り知wwid尾f仁b町d乞bH 



}nE・ ‘kr’「e雰くlr或亜、En芽‘墨dりり「覧」1う d妬d 

CERTIDAO No 22538120201NET 

Certificamos que o(a) Sr.(a) LUZIANI SANTOS SCHETTINI 白  Enfermeiro(a) com Inscri9o 

Definitiva neste Org白o sob o n。  581861-ENF, desde 19/03/2019, e que est habilitado(a) ao 

exercIcio da profiss自o na rea da Enfermagem de acordo com o disposto na Lei Federal n。  
7.498/86 e no Decreto Lei n。  94.406/87. Certificamos, ainda, que o(a) profissional encontra-se 

a. 	auite com suas obriciaC6es pecunjrias junto ao COREN-BA at' o ano de 2019. e aue. at6 a 

- 	presente ama, nao possui processos com aecisao transitaca em juigaco, inrra9ao oiscipnnar/etica 
em seu registro. Esta certid百o tem prazo de validade de 60 dias. NADA MAIS. O referido 白  
verdade e dou f. 

ATEN9AO: Conforme constante na Lei Federal n。  5.905/73, Art. IS, VII, e Resolu9白o COFEN no 

560/2017, CAP. XII, Art. 63, a apresenta戸o desta certid百o n言o permite o direito ao exercicio 

profissional. Assim, este documento dever ser utilizado para informar a situa9昏o inscriclonal, 

financeira, tica e eleitoral junto ao Conselho sendo obriqat6rla a apresentac旨o da Carteira de  

Identidade ProfissIonal dentro da validade, bem como a carteira de especialista quando for  

o caso, para validacao desta certid'o e para o exercidio profissional. 

OBSERVA9AO: A confirma9ao da autenticidade desta Certidao pode ser feita atrav's da op9白o 

Confer色ncia de Certid白o do servi9o de autoatendimento, no endere9o: www.coren-ba.gov.br/ 

.autoatendimento土  

Salvador, 1 de Julho de 2020 

'PSヤーAJA9s i4nc2flメ1 9-a くョ4 マcニ oo 

ENF' MARIA INEZ MORAIS ALVES DE FARIAS 
COREN-BA N,25071 ・ENF・IR 

Presidente 

""0'hera凡ab目吐N‘い， ’'“・’●剛“‘●“dbi’ 】・じEp・‘り．りtbiD0 
●り32m1001111ゆUN. 



r~ 	TRABALHADOR 
r- 

TRABALHADOR 

Esta'sua Ca『teira-de Trabalhj ・  cTPS, iiis.ituida pc-I: 

entcn2器aidente Ge5 de 29:1潔Vargas,32 e po濡n term di do Decretc.orniente reformi.ilad 
pelo Decreto-lei n。5452 de 01.05.1945 cjueaprcvou a CLI 
Ela' o..documento obrigat6rio pari o exerccio' e quaique; 
emprego ou atividade profissional. 

d。 Neta devero Ser regdo Contrato de Trabal臨dos todos s dado:elementos bAsico 

難驚麟響sper a ri 

.0 conjunto de anota'6es contido nesI 

雛menloc e o seu es ta do de cpnrerv a r:,lhama conduta a qualificao.e as aLi.vidade 
profissionais.do  seu portador. 

Pela sua import』ncia,' seu dever pr-3teg-la e 

Cuid-ia石  poisalProfissional e a語de cojiter o-registro de suavida
antia -da preservao e. valirlad' de--seus direitos como tfabalhador e zid-ad&o 

contribui para -as-se ;urar o seudependentes, tenro validade驚器ニ de seusconic, 
documento de -identificag巨o 

Esta é sua Carteira de Trabatii, - CTPS, 	ituida 
entdo Presidente Getulio Vargas, por intermédio do Decrek 
n°. 22.035 de 29.1(2.1932 e posteriormente reformillack 
pelo Decreto-lei n°5452 de 01.05.1945 que aprcvou a CLI 
Ela é o document° obrigatório para o exercício fie quaique 
emprego ou atividade profissional. 

NeLa deverdo ser registrados todos os dad°, 
do Contrato de Trabalho, elementos 
para o reconhecimento dos seus direitcm. peran.c 
a justiça do TrabaIho, bern come 	para ; 
obtenção da aposentadoria e demais beneficros 
Previdenciários, garantindo, ainda, sua habil- 
tação ao seguro desemprego e ao fund° ac 
Garantia do Tempo de Serviço - FGTS. 

conjunto de anotações contirlo 
documehto e o seu cstado de coinervaçar 
espelham a conduta a qualificação e as a tividades 
profissionais do seu portador. 

Pela sua importância, é seu dever pr.)tege-la e 
Cuirld-la, pois além de confer o registro de sua vida 
Profissional e a garantia da preservação P validark 
tie seus direitos COMO trabalhador e .aidadae 
contribui para asse3urar o seu futuro e if de seii: 
dependentes, ten:o validade, tambern, cornu 
documento de identificação. 

CONEECCIONADA COM RECURSOR DO 
FAT - FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR. 

VISITE OPORTAL MTE: WWW.MTE.COV.UR VISITE 0 PORTAL MTE: WWW./..41E.GOVIIR 

議無二 MIMSTRIO DO TRABALHO 」  

難 王 EMPREGO 

:ARTHRAD-E TRABALHO EPREVI[)N ASOOAL 」  

MARIO DO TRARALHO 

E EMPREGO 	 , 

:ARTEI RA DE TRABALHO PREVIDÊNCIA SOCIAL 

● • 

{QUALIFICA 40 a WL - BRASILEIRO 〕  QUALMCACAO CIVIL - BRASILEIRO AD' EPA CA O DE JDENTIDADL  」  ALTERAÇÂO DE IDENTIDADE  
c-- 

FILIAÇÁO _ 	_-_- 
__ 	... 	- 	.. 	._.....__ 

DOCUMENTO 

, 
AMINATURA IL  ovK:met: US, <MAO  

,— 

-- 	.— 

DOCUMENTO 
 

FM InVeI. 
I 	I 

MLINATLRAE CARIMBO CO A ERVIDOR 

.. ... _ _ 

al 
As,iNaruita E CARIMBO DO StRVIDOR 	 I 	i 

NOME 	• 	, 	 , 	 — .. . . 

ASSINATURA L CARIMBO 00 MILVIDOR  

E 
A-Ck5AS1NO 'L.Mk-Elf :RECONHECADITQ9EPARRNIDADE I C•DATÁDERASCWO 
3,SEPIUXIAL ID-409.20 I F - ROO VOLUNTARIA 	I 

む3 03 



I PERSPECTiVA PROFISSIONAL I 

Luziani Santos Schettini 
Endere9o: Rua Moneca Moreira N。  154 

Bairro: Centro 
CEP: 45260-000 - Po96es-BA 

Contato: (77) 98859・7152 

DADOS PESSOAIS 

Data de Nascimento: 13/12/1991 
Naturalidade: Po96es - Ba 
Nacionalidade: Brasileira 
Estado Civil: Solteira 

O8JETIVO 

Buscar unia oportunidade de emprego considerando a possibilidade de ingressar no cargo que me for 
confiado, onde tenho certeza que terei condi96es de desenvolver um trabalho positivo e eficiente. No intuito 

Ac adauirir experiencias e conhecimento ciue ser自  de suma importancia para meu crescimento pessoal e 
wonsslonal. 

ESCOLARIDADE 

Ensino Superior Completo 
Bacharel em Enfennagem COREN/BA:000.5 81.861 

CURSOS 

CALCULO DE MEDICAMENTOS 
CARGA HORARIA: 4Ohs 
EMERGNCIAS CLINTCAS E TRATJMATICAS 
CARGA HORARTA: 4Ohs 

● 
EXPERINCIAS PROFISSIONAIS 

IIOSPITAL BOM JESUS DA SERRA 
Funao: Enfermeira 
Perodo: 02 meses 
Cidade: Bom Jesus da Serra-BA 

Estarei a disposi9乞o, caso seja solicitada diante da minha capacidade de lidar com o publico em geral e 
exercer o meu trabalho, zelando pelo meu aprimoramento profissional e crescimento da empresa que 
prestarei meus servi9os. 
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j三畔toarenhas 
Ito ViuflpclpaI 

PREFEITURA MUNIC!YAL DE POCOES 
」驚 	CNPJ: 14・200・242/0001-65 
電軒‘二三工面皇ブ  

A SECRETARIA DE F!NANCAS 
SETOR DE CONTABILIDADE 

De acordo com a solicita9ao da Secretaria Municipal de Sa自de, determino que Vossa Senhoria 
informe quanto 白  existncia de recursos or9ament白rios capazes de atender 白  respectiva despesa 
- servi9o de Enfermagem em Unidade de Atendimento e Enfrentamento 白  COVID19 e Unidade 
de Pronto-atendimento na assistencia a pacientes suspeitos ou diagnosticados com aCOVID 19 
os seguinte prestador de servi9o (Tabela 01 - item 24 do edital 005/2029) 

● 
Jつ  八い“ュ t? Pref&to 2f 1?: setembro de 2020 

e 



四  
'stavo Corraa Silva 

Setor Ccr:tabl 

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
CNPJ: 14.200.242/0001-65 

DO SETOR DE CONTABILiDADE 

PARA GASINE it レし PR L P E I TO 

Senhor Prefeito, 

Tendo emali apresefinanceira灘DS relevantdeve sermentria C鰻
vos apontados no vosso, com a urg ncia soli
i Oramentria Anual e鴛iente, informamos queposto que h dispontibilidade com o Plano鰹

器；認嵩認濯紫鍵験器慧欝農器「需 e da presente solicita9ao serixo: 

Secretaria 	Secretaria Municipal de Saade 

Unidade Or9amentria: 	03.0701 - Fundo MuncIpal de Sa自de de Po96es 

Projeto/Atividade: 203e MEfluT2flc合o da どこ  :;rear'a de Saロde 

2.044 - Manuten9白o do Bbco MAC -- Media e Alta complexidade 

2.040 - Gest吾o das a96es de Aten9ao B白sica 

2.068 - Enfrentamento da Erner$ncia em Scロde - COVID 19 

Elemento de despesa 	33.90.36.00 - Outros S'rvios de Terceiros Pessoa Fisica 
にっnte de Reで1！ー三一・ 	一』  

n 9×二に＝コ F三 ’ 

Po96es - BA, 25 de setembro de 2020 

Aenciosamerte 



arenhas 
ai 

Leand: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ぐNp’・ tl'9n'1加n伽1i 一6に  

GABINETE DO PREFEITO 

Do: Gabinete do Prefeito 
Para: Procuradoria Juridica 

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

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

Procuradoria, ciC1uL' La. Hハ‘、しbb "" iuiiaisIratjvo no. 168/2020. considerando a necessidade da 

servi9o de EniCrmagem cm unidade dc Atendimento e Enfrentamento a COVID19 e Unidade de 

Pronto-atendimento na assistencia a pacientes susp.itos ou diagnosticados com aCOVID 19 os 

seguinte prestador de servi9o (Tabela 01 - item 24 dc edital 005/2029) 

tim temnpo stnic」a parecei- J undico quanto a legitimidade do procedimento para sua 

legalidade. em conformidade corn d Lei 8.666/93. a fim de que a Comissao de Licita叫o possa 

executar suas atribui96es com a modalidade/procedimento apropriada. 

Aguardamos a vossa aprecia頭o e aprova9自o se em consonncia. 

Gabinete do Prefeit', 25 de setembro de 2020 



、 	

趣  PREFEITURA MUNICIPAL DE PO9OES 

ESTADO DA BAHIA 

PARECER JURlDICO 

EMENTA: 	Processo 	Administrativo 	n. 

168/2020/Secretaria 	Municipal 	de 	Sa"de. 

Inexigibilidade n. 078/2020 FMS. 

Objeto: Contrata戸o direta por inexigibilidade de 

licita戸o referente a servi9os de enfermagem em 

Unidade de Pronto Atendimento e Enfrentamento 白  
Covid-19 e em Unidade de Pronto Atendimento na 

assist色ncia a pacientes suspeitos ou diagnosticados com 

a COVID-19 (tabela 01/item 24), oriundos do 

Credenciamento n 005/2019. 

Assunto: Parecer Juridico 

CONTRATADO: LUZIANI SANTOS SCHE111NI 

Versa o presente parecer acerca do requerimento 

a 

	

	formulado Dela Exmo. Sr. Prefeito versando sobre a Contratac谷o direta 

por inexigibilidade de licita頭o reterente a servios de entermagem em 

Unidade de Pronta Atendimento e Enfrentamento ao Covid-19 e em 

Unidade de Pronto Atendimento na assistencia a pacientes suspeitos ou 

diagnosticados com o COVID-19 (tabela 01/item 24), oriundos do 

Credenciamento n 005/2019. 

Para este fim, a Secretaria ordenadora justificou a 

necessidade do servi9o e colacionou aos autos ampla documenta戸o da 

profissional especializada. 

Sabe-se que a regra nas contrata'6es de servi9os por parte da 

Administra9谷o P白blica ' sempre o procedimento licitat6rio, sendo as 

exce96es previstas em lei. 

Pa. da Bandeira.02 - Cenfro-Po'6es/Ba - Fone(77)3431 -5800- lax (77)3431-5805 



PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 

" 

媛灘多 ESTADO DA BAHIA 

Sucintamente, o mestre Hely Lopes Meirelles versa sobre a 

licita9谷o: 

"Licita戸o ' o procedimento administrativo mediante o qual a Administra戸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 き  
realiza戸o de licita戸o, a pr6pria Lei n2. 8.666/93 traz algumas hip6teses, 

em casos excepcionais, em que n谷o ' necessria a realiza戸o do 

procedimento licitat6rio para a contrata戸o com a Administra9谷o P"blica. 

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 Ucita'6es ser inexigvel 

a licita戸o quando houver inviabilidade de competi9含o para os servi9os 

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

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, experi倉ncias, publica'6es, 

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

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

pa 

	

	essencial e indiscutivelmente o mais adeauado 白 p lena satisfac盲o do 

objeto ao contrato. 

No presente caso, a profissional em enfermagem LUZIANI 

SANTOS SCHETTINI participou do ato administrativo de chamamento 

pblico chamado credenciamento que pr'-qualificou profissionais de nvel 

superior e empresas para a presta9きo de servi9os tempor'rios. 

Cumpre salientar de antem谷o que inexiste no ordenamento 

juridico p白trio lei especfica 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含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 
Pa. da Bandeira,02一  Centro-Po96・&Ba - Fcne(77)3431 ・5800 ・ Fax (77)3431-5805 

4 



興  PREFEITURA MUNICIPAL DE POc6ES 

議為 ESTADO DA BAHIAinexigibilidade. Portanto, a base legal do credenciamento' 

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

Neste i nterim, vale ressaltar a decis含o do Plen'rio do Tribunal de Contas 

da Uni谷o 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 condi6es de 
atendimento, obt'm-se uma melhor qualidade dos servi9os alm do 
menor Dreco. podendo ser adotado sem licitaco amparado no art. 25 da 

~ 	Lei o・bbb/りふー（リecisao nー」U4ノ上りりりード ienariol ( grior 

Ressalte-se ainda que em diversas outras oportunidades o 
Tribunal de Contas da Uni首o adotou o mesmo posicionamento, que, 
inclusive, foi adotado tamb'm 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 V. K. Tanaka (Sistema de 

credenciamento.2003, Pg 336)"a vantagem do referido sistema ' 
justamente essa: ap6s a avalia9首o de toda a documenta戸o encaminhada 

pelos interessados, estes restar言o credenciados junto 白  Administra戸o 

Pblica, que poder', a qualquer momento e independentemente de 
一一 	aualauer outro Drocedimento. contratd-los nara a orestacさo dos servicos 

ー’ 	que se rizerem necessarios, ooservaaas as conai'oes estaDeieciaas no 

instrumento convocat6rio, inclusive o preCo." 

E evidente que os processos de dispensa e de inexigibilidade 

de licita戸o nきo exigem o cumprimento de etapas formais imprescindveis 

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

legalidade, impessoalidade, moralidade, igualdade, publicidade e 

probidade administrativa impostos 白  Administra戸o Publica. 

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

Ministro Homero Santos, relator do processo que aprovou o Regulamento 

de Assistencia M'dica desta Corte, a respeito do tema: "(...) uma 

particularidade do CREDENCIAMENTO' que permite buscar em todas as 

P'a. da Bandeira,02- Cento-Po96es/Ba ・  Fone(77)3431 -58 -Fax (77)3431-5805 

ミ  



PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 

ESTADO DA BAHIA 

empresas e profissionais que preencham as condi96es exigidas 

e aceitem a presta戸o do servi'o desejado, fazendo com que, quanto mais 

conveniados ou credenciados, mais adequados 白  plena satisfa戸o dos 

servi9os 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 assistencia a que se destina o contrato, que 

dentre as empresas e profissionais prestadores dos servi9os m'dicos, 

escolhem aqueles de sua preferさncia, seja pelo desempenho, experiencia 

ou reputa戸o, seja pela organiza戸o, aparelhamento, equipe t'cnica, ou 

outros requisitos relacionados com suas atividades, expungindo-se dessa 

forma aualouer n6doa de favoritismo ou imoralidade na contratac首o. 

fl 	Outrossim, pela nova lei sobre LcIta'oes PublIcas, o crterio predominante 

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

menor pre9o, quando se sabe que para todos os profissionais e empresas 

credenciadas, o TCU pagar' o mesmo pre9o." 

Assim, embora ainda n含o haja um regramento especfico para o 
sistema do credenciamento, 白  exce戸o de alguns Estados que inseriram tal 
mecanismo em suas leis de licita96es, referida pr自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 interpreta戸o da inviabilidade de competi‘きo, podendo ser 

一 	esta confi&urada Dela existencia de fornecedor exclusivo, ou. conforme 
WV 	demonstrado, pela contrata9ao de todos os interessados, vez que 

igualmente n谷o haver白  competi9きo. 

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

atrav白s do procedimento de inexigibilidade de licita戸o. 

E o parecer. 

Po'6es/Bahia, 29 de Setembro de 2020. 

YANNE MA 

Assessora Juridica do 

DO MATOS 

'nicipio de Po96esIBA 
P9a. da Bandeira02 - Centzo-Po96es/Ba - Fone(77)3431 ・  53CC ・  Fax (77)3431 -5905 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
CNP、I!14コO(E,14' 川oりr65 

慌話i三二ニコ量ブ  

MINUTA DO CONTRATO No ....12020 
CONTRATO DE PRESTACAO DE 
SERVI9OS QUE ENTRE SI CELEBRAM A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE POC6ES, E 
A 	 EMPRESA 

e 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE POC6ES, ESTADO DA BAHIA, pessoa juridica de direito 
p自blico, com sede na Praca da Bandeira, 024 - CENTRO - Po96es - Bahia ・  FONE/FAX (77) 
3431-5820, inscriia no ONPJ soc I 。  14,242.20010001-65, neste ato representado pelo fim.0 
Leandro Arajo Mascarenhas, Prefeito Municipal, denominado CONTRATANTEe a empresa e a 
empresa 	  [ ;essca Juridica, inscrito no CNPJ sob o n。 	 , com 
endere9o na 	  n。  	, CEP 	 Bairro     representado 
por, 	  Portador da C白dula de Identidade sob o no 	 e CPF 
sob o n。  	 , aqui denominada CONTRATADA, 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 Presta9白o de Servicos, oriundo da INEXIGIBILIDADE DE LICITA（ンAO n INX 
078/2020 FMS, mediante as ci白usuias e condi96es seguintes 

CLAUSULA PRIiwIE1パA 一 L''JいtJ t リ  

1,1 1 Contrata;加C'r9t2 pこ『】  ; ョx:響b';dade de licita瞬o para servi9o de Enfermagem em Unidade 
de Atendimento e rintrentarnento 白  COVID19 e Unidade de Pronto-atendimento na 
assistencia a pacientes suspeitos ou diagnosticsdos com aCOVID 19 os seguinte prestador 
de servio (Tabela 01 -, cem 24 do &dital 005/2029) 

CLAUSUU $EiuNuP. - レ r×三・ ,11こ rOR聞AL)E PAGAMENTO 

2.1 1 O pre9o pela execu9白o de servi9o global e de R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais), 
sendo pago, a quantia mensal de a partir da assinatura do contrato a 30 de novembro de 2020, 
devendo o valor pertinente ser pago peIaCCNTRATANTE, atrav白s de cheque nominativo ou na 
conta corrente da CONTRATADA. 

'i議TERCEIRA - DO Psente contrato inicorma do art. 57 da I篇E VIGNCIA DO CONTRATOem 01/10/2020 at 30/11/2020de 21 de junho de 1993. com  as 悶rrogvel。  poraes posteri認ご  

IdbU器  nap maniesxaao contrana por qualquer das partes nos trinta dias antecedentes aotrmino do prazo aqui estipulado. 

CLAUSULA QUARTA - DA FORMA DE EXECU弘O 

揺e需serv 「os cr jeto . o presente cCONTRATANTE bem como.器蕊認篇晋器窟器』報ONTRATADA nalADO. 

勲
1ニニ  Os servios obieto do oresente contrato coderao tamb白m ser prestados atrav白s denntntr . 4 ,l,.JA. ;._..._ 	- ,_, - - 
烈讐覧竺禦！叩s, fax竺竺ぎ「respondenc ias &etr6nicas ou, extrao届誌‘論鼠ぐ晶品諾  visitas t白cnicas を 9 ercrr r一nI,z2,4ng -'a :cdら  22 CO.'T9云石i恒『  

揺斎濡Spe Lt CJl LCONTf& (:-ajCA ～ 	ー .ー iiCiLThlQQ. & estadia, refei96es e combustiveis sero 

CLAUSUL". QLI!;ItA りAg つt”ノ、 A,へふ tでo 



S. 瞥野 
じ，。嘉＝誠ラ  

PREFEITURA MUNにIPAL DE POCOES 
CNPJ: 1 4.2OO.242iOOO!165 

5.1 - Caber白  ao Contratante 
1. regulamentar a atividade a ser exercida pelo Contratado; 
2. aplicar, nas situa96es cabiveis, as penalidades regulamentares e contratuais; 
3. cumprir e fazer cumprir as disposi6es regulamentares dos servi9os objeto do 

presente instrumento 
4. efetuar o pagamento do pre9o ajustado pela presta9ao dos servios 

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

legais pertinentes e corn os regulamentos 
2. cumprir e fazer cumprir as disposi96es especificadas no presente instrumento e na 

legisla9ao; 
3. exercer as atividades objeto do presente contrato com zelo e de forma continua 
4. A CONTRATADA dever manter, durante toda a execu9ao do contrato, todas as 

condi6es de habilita9豆o e auahfica9含o exigidas na licita9ao, conforme previsto no Art 
55. inciso Xli dalei no F;.f5e!93 

Paragrafo Unico: A empresa a evこia apresentar junto com a(s) nota(s) fiscal(is) e/ou fatura(s) 

	

I. 	Prova de regularidade junto 自  Fazenda Municipal; 

	

" 	Prova de regularidade junto a Fazenda Estadual; 
川．  Prova de regularidade junte 士  Fazenda Federal, rekrenk aDMda Ativa da Uni査o 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白  rescindir, unilaceralmente, este Contrato, independente de 
interpela9白o judicial ou extrajudidal, sempre que ocorrer por parte da CONTRATADA, 
conforme art. 78 da lei 8.666/93 
6.3 - A inexecu9含o total ou parcial do contrato enseja a sua rescis白o, com as consequ白ncias 
contratuais e as previstas am ei ou regulamento, ficando no ato da assinatura deste contrato 
reconhecido pelas partes os direitos da AdrnInistra9言o Pロblica, em caso de rescis白o 
administrativa prevista no art. 77 e seguinte da Lein・  8.666/93 e suas altera96es 

Pargrafou nico- Da rescisao contratua resultar白  ou nao o direito das partes 白  indeniza9ao, 
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 nao podec se! objeto de cess含o ou transferncia, no todo ou em 
narte 

CLAUSULA OITAVA ・ー  DAS PENALiDADES 

8.1 - O dcontrato si.defesa em灘)rirnento. parcial ou tct&, de qualquer das clauso Contratado s sanes previstas na Lei 8.666/93,so administrativo. 	 農contidas nontida a prvia欝ente'npla 

§1 鱗鍛燕鵬器鰯
rato encejarar e contrata「欝智so ou a imposio daprefeitura e multa, de 



PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
CNP王 I4,Ofl'd● /'WO1 -6に  

七ー‘'otsニー石毒d 

§2。ー  Amu!ta ser白  graduada de acordo com a gravidade de infra9o, nos seguintes 
umizes maxlm'.s 

I - 0,3% (tr白s por cento) ao dia de atraso sobre o valor da parcela do fornecimento 
nao realizado 

§ 3。ー  A Administra9白o se reserva ao direito de descontar do pagamento devido 白  
contratada o valor de qualquer multa porventura imposta em virtude do 
descuinprimento das condi96es estipuladas no contrato 

§ 4。ー  A muita prevista nesta cIausuIa n白o tem car白ter compensat6rio e o seu pagamento 
nc exirrirう  n Crhtrnt.tirfr rj2 res9ons9hi!idade de perdas e danos decorrentes das 
infrac6es cometidョs 

CLAUSULA NONA ・  DA PUBLICA9AO DO CONTRATO 

9.1 - O extrato do presente contrato dever自  ser publicado no mural de publica9きo de atos 
administrativos da Prefeitura e no Dirio Oficial do Municipio, no prazo estabelecido no par白grafo 
"nico do art. 61 da Lei 8666193 

CLAUSULA DECIMA - DA DOTACAO ORCAMENTARIA 

10.1 - Os gastos decorrentes desta contrata9含o estao previstos nas seguintes contas 
or9ament白rias, proporcionalmente 

Secretaria 	Secretaria Municipal de Sa自de 
Unidade Or9ament自ria: 	03.07.01 - Fundo Municipal de Sa自de de Po96es 
Projeto I Atividade: 2033 一 Manuten9巨o da Secretaria de Sa白de 

2.044 - Manuteri9ao do Bloco MAC - M白dia e Alta complexidade 
2.040~Ges！ョo das a9うes c三  A:ョn9ao Basica 
2.068 - Enfrentamento da Emergencia em Saロde - COVID 19 

Elemento de despesa: 	33.Sし.36.uOー  Outros Servi9os de Terceiros Pessoa Fisica 
Fonte de Recurso: 14 

02 1 exceto para a atividade 2068 

CLAUSULA D'CIMA PRIMEIRA.. DOS TRIBUTOS E DESPESAS 

11. 1 - Consistira 6 nus do CONTRATANTE as despssas decorrentes da formaliza9白o destecontrato. 

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA VINCULAいO E ADJUDICA9AO 

12.1 - O Contrato n二 	 /2020, est自  vinculado ao processo de Inexinibilidade de I inita"o n。  
INX 078/2020 FMS, conforme art. 61 da Lei B.666/93, e adjudicado a empresa Contratada. 

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - REGIME DE EXECUcAO 

13. 1 - O Regime de execu o do contrato firmado6 a de execu9o direta
, conforme definido noart. 10, inciso I da Lei 8. 666/93 . 

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DO AIO LICITAT6RIO 



''LAgOA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE POC6ES 
CNPJ: 14.200.242/0001-65 

14.1 - Baseado no caput art. 25, da Lei 8.666/93 白  inexigivel licita9白o publica, nos termos do 
processo de lnexigibilidade no INX 	/2020 

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DO REAJUSTE 

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

fl! '" C'T !P 

16.1 - Ficando eleito o Foro da Comarca de Po96es, Bahia, para ajuizamento de quaisquer 
quest6es oriundas do presente contrato, com ren"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 (tr6s) vias de 
igual teor, na presen9a de 02 (duas) testemunhas, para que surta os efeitos legais esperados. 

Poq6es, 	  de 2020 

E,a9d!o.ArLo Mascarenhas 	Lorena Santos FJtascarenhas 
uvlunlcipio.ae  rocoes - UA Secret自ria Municipal de Sa凸de 
しonzratante 	 Contratante 

LUZIANI SANTOS SCHETTINI 
Contratado 

TESTEMじN FAS 

1 ー  

CPF 

   

2 一  

CPF 
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	 PRF FF11T'FR4 MUN kCI 'AL DE POCOES 

CNPJ: 14.200.242/(jijiJj-65 
こに」に毎ジ  

GABINETE DO PREFEITO 

Do: Gabinete do PrJeito 
Para:C omissao de Lに」ーに  

O Prefeito Municipal de Po96es - BA no uso de suas atribui96es legais informa que ap6s analisas 

o pedido da Secretaria Municipal de Sa"de, j自  consultado o juridico e Setor Contdbil, visandoa 

servi9o de Enfermagem em Unidade de Atendimento e Enfrentamento a COVID19 e Unidade de 

Pronto-atendimento na assistencia a oaciernes suspeitos ou diagnosticados com aCOVID 19 os 

seguinto ps:tador dこ。こ  i\ iYC (1:J;ci: O: - item 24 do edital 005/2029), conforme especifica9o 

constante nos autos do processo administrativo por isso autoriza a deflagra o do procedimento de 

INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, com base no caput do art. 25, da Lei 8.666/93, Portaria n。  
1.445. de 29 de maio de 2020, e suas posteriores altera96es a fim de que a Comisso de Licita9o 

proceda com os trmites legais, confhrme Legisla悼o especifica em vigor. 

Po9Oes. 30 de setembro tIL 

, 



Tera-feira
7 de Janeiro de 2020 
2-Mo -No671 Po加es Di'rio Oficial do 

MUN1CIPIO 
Portarias 

嵩 MUNICPIOEstado臨認9。ES 

PORTARIA No 001/2020. 

De 02 de janeiro de 2020. 

Altera os membros da Comisso Permanente de Licita9白o no 

自mbito do Municipio de Po"es - BA e d白  outras provid'ncias 

O PREFEITO MUNICIPAL DE POC6ES, ESTADO DA BAHIA, no uso 

das atribui6es que lhe sao imputadas pelo art. 51 da Lei Federal no. 8.666/1993, 

assim como nos demais dispositivos legais pertinentes, 

RESOLVE: 

Art. 1。. Alterar, nos termos do art. 51 da Lei Federal n。. 8.666/1993, a 

Comissao Permanente de Licita9百o do Municpio de Po加es - BA, que ser 

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

julgar todos os documentos e procedimentos relativos aos certames licitat6rios que 

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

~ ー  presidente: Jo白o Pedro Ribeiro do Nascimento, no de matricula 4.494, 

ocupante do cargo de chefe do Departamento de Licita加es e Contratos 

II - 1。  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: 

~ - 10 suplente: Marlcia Teixeira Rocha, no de matricula 4.775, ocupante 

do cargo de chefe da Se弾o de Contratos; 

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

ocupante do cargo de chefe de Se9ao de Almoxarifado; 

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

ocupante do cargo de chefe do Departamento de Compras 

 

P畔6畿 
伽ー・“,ー”ーノ  

Praa da Bandeira, N' 02. Bairro centro, Po'es ー  Bahia, cp 45.260.000. 

CERTIFICA9AO DIGITAL: FEZ8M+J2FK2NRQKVLMVIYG 

Esta edi"o encontra-se no site oficial deste ente 

● 
● 

● 
● 



Diario Oficial do 
Mumcimo Po96es 7 de JamTer【 aide Janeiro de概  

3-Ano -N.671 

嵩 MUNICPIOEstado器認coES 

Pargrafo " nico. Os suplentes nomeados nos termos deste artigo 

substituiro qualquer membro da Comiss白o Permanente de Licita9きo do Municpio 

de Po96es - BA, a exce9ao do Presidente 

Art. 3。. Substituir白  o Presidente da Comiss百o Permanente de Licita9ao, 

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

membro 

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

de Po96es - BA, responder白o solidariamente por todos os atos praticados pela 

comiss白o, 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 no 

8.666/96, aos membros da Comissao Permanente de Licita"o do Municipio de 

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

relativos aos certames licitat6rios, bem como adotar medidas para realiza"o do 

processo de licita9ao, desde que, nesta o ltima hip6tese, os procedimentos n百o 

contlitem com as compet白ncias do Poder Executivo 

Art. 6. 0 mandato dos membros da Comiss白o Permanente de Licita"o 

do Municipio de Po96es - BA ser白  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 

Po"es - BA, 02 de janeiro de 2020 

LEANDRO ARAUJO MASCARENHAS 

Prefeito Municipal 

 

Pじ峯6畿  
41・“ノ・・・r・・ノ  

Pra'a da Band.ira, N 02, Bairro C.ntro, Po'o.. - Bahia, cP 45.26O.000. 

● 
I 

● 
~ ● 

CERTIFICAいO DIGITAL: FEZ8M+J2FK2NRQKVLMVTYG 

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



。マ雲” PREFCNPJ:器轟器禁、iPtJ I)EPOcoES 
（て詔言て1扉zげ  

TERMO DE INEXIGIBILIDADE 

, 



Cele子’ eir. Pereira 
Membro da Comissao 

、i;，扇脊 eixeira Rocha 
Membro da Comiss吾o 

Po96es - BA, 01 de outubro de 2020 

aseimento 
da Comissao 

覇  PREFEITURA MUNICIPAL DE POC6ES 
' 	CNPJ: 14.200.242/0001-65 

ヤ  

  

，‘ LASOR 

TERMO DEINEXIGIBILIDADE DE LICITACAONo INX 078/2020 FMS, VINCULADO AO 
PROCESSO ADMINISTRATIVO No 168/2020 

A COMISSAO DE LICITAcAO, no uso de suas atribui96es legais, 

Enfe認認器器器t a d Prefeituratendimento e轟器累It dento 謡器粥器論器隠に器器需

器嵩馬neta a pacientes- item 24 do e謂器瑠agnosticados ePor isso para器認貿謡seguinte prestacm e o bom func器serviloento do 

難鴛鷲灘 firme contrato com respectiva empresa abaixo por apresentar proposta maisnormas da Lei 8.666/93, conforme especificao da Secretaria Municipal de 

h

lex CONSIDERANDO o Parecer emitido pela Assessoria Juridica desta Prefeitura que recomendou por
Inexigibilidade de Licita o: 

昌 cont CONSICONSIcontratao,撚難鷲鷺熊熱ia de qualificao fiscal e trabalhista ejuridica;rsos financeiros para arcar com os custos daipio. 

da per器器ERANDO,ionia. Os ter蕊習嵩裂認鷲器器篇漂I認認器謂stitui o,ico local 1 

灘鴛鴛燕灘瀞
a pelas seguintes matrias: a) reger ser feita diretamente ou atrav霊fltaoz b)terceiros e器izao;m por 

鳶難蕪難難議灘鴛蕪鴛 
 

e req認器鷺恐。聖議preost est osolicitado.高豊慧舞轟農器霊蕊＃器器麗；I 
regras previstas da 8.666/93, precipua da Administra9百o, criou-se imediatamente o interesse coletivo 
prim自rio visando o interesse social. 

m。  Comoralid窯se nopublic篇器器認器農龍器認農農器器ニ器忠；品器隠  

	

A 	finalidades preelpuas da Administra9ao. Por essas raz6es comisso cumpre o apontado no parecer Juridico, 

	

に 	usando caput do art. 25, da Lei 8.666/93, Portaria no 1.445, de 29 de maio de 2020, para a contrata o de 

	

' 	LULIANI SANTOS SCHETTINI, inscrita no CPF sob o n。  026.34 1.375-67 e COREN n。  581.861-ENF, 
com endere9o residencial a Rua Coronel Maneca Moreira n。  134, Centro, Po96es - Ba, CEP 45.260-000, 
ficando o valor global de R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais). Registre-se e Publique-se 

e 

4 
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PREFEVE tiRA MUNICIPAL DE POCOES 
CNPJ: 14.200.242/0001-65 

    

ATA/PARECER DA COMISSAO 



Servio de Enfermagem em Unidade de Atendimento e Enfrentamento a COVID19 e 
Unidade de Pronto-atendimento na assist6ncia a pacientes suspeitos ou 
diagnosticados com aCOVID 19 os seguinte prestador de servi9o (Tabela 01 ー  item 24 
do edital 005/2029) 

o切eto 

LUZIANI SANTOS SCHETTINI, inscrita no CPF sob o no 026.341.375-67 e COREN 
n。  581.861-ENF, com endere9o residencial a Rua Coronel Maneca Moreira n。  134, 
Centro, Po96es - Ba, CEP 45.260-000 

Contratado 

Celes - Meira Pereira 
Membro da Comiss白o 

命ミ7旧taeix 『ao昂『  
Membro da Comiss百o 

Jo白o Pedro Ribeiro do Na imento 
enle 

欝 PREFEiTURA MUNICIPAL DE POcoES 
-ilマ』 	CNI'J: 14.200.242/0001-65 
電llり主奪為心江庶が  

ATA 
PARECER SOBRE A DISPENSA 

Modalidade 
INEXIGIBILIDADE DE 
LI C ITAいo 

N"mero 
INX 078/2020 
FMS 

Reunio da Comissao Permanente de Licita9白o da Prefeitura Municipal de Po96es, 
nomeada pela conforme Portaria no 001/2020. Reunida com a finalidade especifica 
ae l nstru9ao ae processo ae INLARiIUILIL)AL ヒ  liヒ  LICI IA、；AO, caput Cio art. 25, 
da Lei 8.666/93, Portaria n。  1.445, de 29 de maio de 2020, modificada pela Lei n。  
8.993/94 

Tendo em vista as necessidades apontadas pela unidade solicitante, com base no Parecer da 
Procuradoria Juridica Municipal, essa Comiss含o dar andamento ao processo de Dispensa de 
Licita9白o, para a contrata9ao de LUZIANI SANTOS SCHETTINI, inscrita no CPF sob o no 
026.341.375-67 e COREN n。  581.861-ENF, com endere9o residencial a Rua Coronel Maneca 
Moreira n。  134, Centro, Po96es - Ba, CEP 45.260-000, com um valor de ficando o valor global 
de R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais). Ap6s an自lise profunda sobre a contrata9百o em 
comento, ressaltando ter sido dada a devida importancia ao fato de que o pre9o apresentado 
esta condizente com os praticados no mercado, conforme laudo de avalia9白o, nao havendo, 
portanto, superfaturamento. Nesse i nterim, somos de parecer favor自vel, pela configura9含o da 
Dispensa de licita9白o, na conformidade do caput do art. 25, da Lei 8.666/93, Portaria n。  1.445, 
de 29 de maio de 2020, 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 自  devida publica9白o 
nos meios legais, para que surta os efeitos desejados. Nada mais havendo a relatar, deu-se por 
encerrada a reuni白o. Assim sendo, eu Jo白o Pedro Ribeiro do Nascimento, Presidente, lavrei o 
presente registro de acontecimentos que, depois de lido e se aprovado, segue assinado por Mim 
Presidente e demais membros da Comissao de Licita9白o 

Po96es-Ba, Cl de outubro de 2020 



漏需、旨粟acha 
Membro da Comiss白o 

Celes 一  Meira Pereira 
Membro da Comissao 

scimento Jo白o Pedi 
esidente 

; : !REFEITU1A MUNICIPAL DE POcoES 

蒸篇ラ CNPJ: 14.200.242/0001-65o 	 

ADJUDICACAO DO OBJETO DO ATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITACAON0 INX 078/2020 
FMS. 

A Comiss自o Permanente de Licita9ao de Po96es - Bahia, com base no caput do art. 25, da Lei 
8.666/93, Portaria no 1.445, de 29 de maio de 2020, e suas altera96es posteriores, e no Parecer 
Juridico, ADJUDICA o objeto da 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 aCOVID 19 os seguinte prestador de servi9o (Tabela 01 - item 
24 do edital 005/2029). Visando a contrata9白o de LUZIANI SANTOS SCHETTINI, inscrita no 
CPF sob o n。  026.341.375-67 e COREN n。  581.861-ENF, com endere9o residencial a Rua 
Coronel Maneca Moreira n。  134, Centro, Po96es - Ba, CEP 45.260-000, com valor global de R$ 
2.800,00 (dois mil e oitocentos reais) 

Po96es - Ba, 01 de outubro de 2020 

, ● 



PREFEITURA Mひ頗CIPAL DE P0COES 
CNPJ: 14i00.242畑06IJ65 

RATIFICAdO DO ATO FORMAL INEXICII3ILIDADE DE LICITAcAONo INX.i-. I-_-'i-- 
' '( f 'I' ''' - '”、  ‘難灘議難蕪燕燕難 蕪蕪. ti e unio aaeI ae I-'ronto-atendjmento na assados com aCOVID 19 os seguinte prestador de se驚ia a pacientes suspeitos ou(Tabela 01 - item 24 do edital 

UUJ笹範cutante expostoSCHETTINJ, inscrita no CPFn .-, 	. - - 謂
co o Ato
o n 026.3揺ai para a contratao5-67 e COREN n 581鼠器ANIcom器"osreco 

． ミi磁a iua Loronelbal de R$ 2.80Ora ratificado灘燃鷺競撚- Ba, CEP 45.260-000, ficanocia do contrato 01/10/2020 atde 2020. 

Gabinete do Prefeit 、  de outubro de 2020 

Iに：md 
讐事'laトarenhas 

110 J.ViUiil4lpai 

e 
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I 

"a 

CERTIDAO DE PUBLICACAO EM 

MURAL 

INEXIGIBILIDADE DE LICITACA0NO INX 07812020 FMS 

Certifico Dara fins de orova. a aueni de direito, conforme determinacao leaal. o oarecer 
conclusivo ao processo ae lNヒAk.IUILiUtkUL L ヒ  LIしI 1AY#kU, cujo oojeio e a servi9o ae 
Enfermagem em Unidade de Atendimento e Enfrentamento a COVID19 e Unidade de Pronto- 
atendimento na assistncia a pacientes suspeitos ou diagnosticados com aCOVID 19 os 
seguinte prestador de servio (Tabela 01 ・  item 24 dc edital 005/2029). Mediante exposto lan9o o 
Ato formal para a contrata9白o de LUZIAM SANTOS SCHETTINI, inscrita no CPF sob o no 
026.341375・67 e COREN n。  581 .861-ENF, com endere9o residencial a Rua Coronel Maneca 
Moreira n。  134, Centro, Po96es - Ba, CEP 45.260-000, pelo valor proposto para a contrata9きo de 
ficando o valor global de R$ 2.800,00 (dois mil e citocen ・  reais), foi devidamente divulgado 
com publica9白o no mural da Prefeitura 

sta 
Secret白rio Municipal de AdrnInistra9ao e P与弟乞nento 



競 PREFEiTURA MUNICIPAL DE POcoES 

JY電ラ  CNPJ: 14.200.242/0001-65 

HOMOLOGAcAO DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAcAONO INX 078/2020 FMS 

( oに  fJ I Ifl..1L) MWIiCIDaI Ci3 P I)t3LS -d aiia. 110 uso dc suas atribui96es legais, e tendo em vista que 
foram cumpridas todas as formalidades do caput do art. 25. da Lei 8.666/93, Portaria n 1.445, de 
29 de maio de 2020. e no Parecer Juridico, ante a INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO no !NX 

078/2020 FMS Objeto: servi9o de Enfermagem em Unidade de Atendimento e Enfrentamentoa 
COVID19 e Unidade de P;c;:c-atcndincnto na assistencia a pacientes suspeitos ou 
diagnosticados com aCOVID 19 os seguinte prestador de servi9o (Tabela 01 - item 24 do edital 
005/20291. Mediante exposto lanCo o Ato tormal para a contrata9ao de LULl/UN! S/UN I Uさ  
SCHE丁TINI, inscrita no CPF sob o n。  026・ 341 ・375-til e Ct.)準N n"う製・廻まNた com enuereo 
residecial a Rua Coronel Maneca Moreira n 134, Centro. Po96es - Ba, CEP 45.260-000, pelo 
valor proposto para a contrata叫o deRS 2.800.00 (dois mil e oitocentos reais). 

A Comissao Permalle1ItLde Licita戸o. atraves de seu Presidente, dever自  tomar as medidas 
cabiveis, tendo em vista o Valor Global de: R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais). 

Gabinete do Prefeito . 01 de outubro de 2020. 

Leanciro A器璃en1-,asicii,al 



c accnhas 
、司  

T J 

rRど‘と，」し i、  
CNPJ: I 4.2Uti,242/OGJ 二  

L. DE POCOES 

Ao 
Setor de ConLah編にaにこ  

Autorizo ao Seta！、！」、 l 'ilJah車し c,Gビ  '1、 penhar o referido processo, remeter ao Setor de Compras 
para formalizar autoriza9ao da servi9o de Enfermagem em Unidade de Atendimento e 
Enfrentamento a CO'.flD】つ、  U aidad de Pronto-atendimento na assist6ncia a pacientes suspeitos 
ou diagnosticados corn aCOVTD l Qos seguinte nrestador de servi9o (Tabela O l 一 item 24 do edital 
005I'2029)PROCESSO. Mediante exposto lan9o o Ato format para a coritrata叫o de LUZIANI 
SANTOS SCFIETTINI. inscrita no CPF sob on。  026.341.375-67 e COREN n。  581.861-ENF, com 
endere9o residencial a Rua Coronel Maneca Moreira n。  134. Centro, Pog6es - Ba, CEP 45・260- 
000, pelo valor proposto para a contrataao de ficando o valor global de R$ 2.800,00 (dois mil e 
oitocentos reais). e posterior quita叫o 

e 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAtDE 
CNPJ: 11.113.324/0001-52 

CONTRATO No 241-3/2020 1 FMS 

CONTRATO DEQUE ENTRE SI語ESTA.EBRI駆齢謂IOSODE 
POC6ES JUNTAMENTE COM O FUNDO 
MUNICIPAL DE SAuDE, E LUZIANI SANTOS 
SCHETTINI. 

O MUNIClPIO DE POCOES ESTADO DA BAHIA, pessoa juridica de direito publico, com sede 
na Pra9a da Bandeira, 02 - Centro - Po加es - Bahia - FONE/FAX (77) 3431-5820, inscrita no 
CNPJ sob n.。  14.242.200/0001-65, neste ato representado pelo IIm.o Leandro Araio 
Mascarennas, vreieito Municipal, JUNTAMtNTt COM O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, 
devidamente inscrito no CNPJ sob on。  11.113.324/0001-52, com sede 白  Rua Cardeal da Silva, 
n。  75, Bairro Centro, cidade de Po96es - Bahia, representado neste ato por, Lorena Santos 
Mascarenhas, gestora do referido Fundo ora denominado CONTRATANTE e do outro lado, 
LUZIANI SANTOS SCHETTINI, inscrita no CPF sob o n。 026.341.375-67 e CORENno 581 .861- 
ENF, com endere9o residencial a Rua Coronel Maneca Moreira n。  134, Centro, Po96es - Ba, 
CEP 45.260-000, aqui denominado(a) CONTRATADO (A), 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いo de Servi9os, oriundo da Inexigibilidade de Licita,o no INX 
078/2020 FMS, mediante as cl白usulas e condi96es seguintes 

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

1.1 - Contrata"o deservi9o de Enfermagem em Unidade de Atendimento e Enfrentamento 
COVID1 9 e Unidade de Pronto-atendimento na assistncia a pacientes suspeitos ou 
diagnosticados com aCOVID 19 os seguinte prestador de servi9o (Tabela 01 ー  item 24 do edital 
005/2029）一  

CLUSULA SEGUNDA - DO PRECO E FORMA DE PAGAMENTO 

2.1 - O pre9o pela execu弾o de servio global' de R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais), 
devendo o valor mensal pertinente ser pago pela CONTRATANTE, atrav白s de cheque 
nominativo ou na conta corrente do CONTRATADO (A), ap6s cumprimento da sua jornada, com 
intervalo para almoo, podendo atender fora deste horrio, nos casos de emergencia ou quando 
solicitado. 

2.2 ・  A Contratada ficar obrigada a aceitar, nas mesmas condi加es 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 
ulteriores altera9es 

CLAUSULA TERCEIRA - DO PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO 

3.1 - O presente contrato ter vigencia de 01110/2020 at白  30/11/2020, prorrog白vel por igual 
periodo, na forma do art. 57 da lei 8.666, de 21 de junho de 1993, com as alteraいes posteriores, 
caso nao haja manifesta9ao contrria por qualquer das partes nos trinta dias antecedentes ao 
trmino do prazo aqui estipulado 

CLAUSULA QUARTA - DA FORMA DE EXECU 



lit PREFEITURA MUNICIPAL DE POcoES 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAもDE 
CNPJ: 11.113.324/0001-52 

4.1 ・  Os servi9os objeto do presente contrato sero prestados pela Equipe da CONTRATADA na 
sede do CONTRATANTE, bem como, quando necess白rio, na sede do CONTRATADO. 

§10 ー  As despesas com o deslocamento, incluindo, a estadia, refei加es e combustiveis sero 
arcadas pelo CONTRATADO. 

CLAUSULA QUINTA - DAS OBRIGACOES 

5.1 - Caber ao Contratante: 
a) A CONTRATANTE se obriga a cumprir as condi96es pactuadas neste e os prazos para 
pagamento; 
b) A Contratante se reserva no direito, de fiscalizar durante a vigencia do contrato, a execu"o 
dos servios ora contratados, solicitando todas as informa加es que julgar necess白rio; 
c) Publicar o resumo do Contrato e os Aditamentos oue houver, no Dirio Oficial do Municioio 
ate o UUIN I U UIA UI IL 00 mes seguinte ao aa sua assinatura contanto que isto ocorra aentro 
de 20 dias a contar da referida assinatura, conforme art.61,§ 1。  da Lei no 8666/93 com as 
altera加es da Lei no 8.883/94; 
d) Designar, no ato da assinatura deste contrato, preposto para acompanhar e fiscalizar a 
execu"o dos servi9os, com poderes plenos para gerenciar tcnica e administrativamente o 
mesmo; 
e) Fornecer, em tempo habil,a CONTRATADA todos os elementos tcnicos e administrativos, 
necess白rios 白  execu"o dos servi9os, bem como entregar livre e desimpedidas as 白  reas onde 
sero realizados os servios, 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"o do presente Contrato, que dever anotar em re9istro 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, nao excluindo ou reduzindo essa responsabilidade 
afiscaliza"o ou acompanhamento pela Contratante; 
b) A CONTRATADAobriga-se a executar os servi9os ora contratados, no perodo em que se 
fizer necess白rio, com zelo, desempenho e qualidade tcnica, necessaria a satisfatria a 
presta弾o dos referidos servi9os, cabendo a parte contratada dar andamento aos ulteriores atos 
do processo, at 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 nao prevista neste, tenha 
que ser apresentada, para aprova"o e implementa'o, sem onus adicionais para a Contratante; 
d) S6 divulgar informa加es acerca da presta'o dos servios, objeto desta licita"o, que 
envolva o nome da Contratante, mediante sua prvia e expressa autoriza弾o; 
e) Prestar esclarecimentos a Contratante sobre eventuais atos ou fatos noticiados que 
envolvam a Contratada, independentemente de solicita'o; 
f) Responsabilizar-se pelo Onus resultante de quaisquer a9es, 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; 
q) 	Se houver aco trabalhista envolvendo os servios prgstados, a contratada adotar as 
Drovidencias necessarias no sentiao ae preservar a uonzraiante e ae mante-la a sa'vo ae 
reivindica加es, demandas, queixas ou representa9oes aeqoiquer natureza 一~級  o 



PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAじDE 
CNPJ: 11.113.324/0001-52 

conseguindo, se houver condena'o, reembolsar a Contratante das importncias que este 
tenha sido obrigado a pagar, dentro do prazo improrrog自vel de 10 (dez) dias ロ  teis a contar da 
data do efetivo pagamento; 
h) Cumprir, fielmente, as obrigaいes assumidas, de modo que os servi9os contratados se 
realizem com esmero e perfei,o, executando-os sob sua inteira responsabilidade; 
i) A CONTRATADA dever manter, durante toda a execu"o do contrato, todas as 
condi加es de habilita"o e qualifica"o exigidas na licita'o, conforme previsto no Art 55, inciso 
XII da Lei no 8.666/93 

Pargrafou nico: A empresa dever apresentar junto com a(s) nota(s) fiscal(is) e/ou fatura(s): 
I. Prova de regularidade junto a Fazenda Municipal; 
II. Prova de regularidade juntoa Fazenda Estadual; 
Ill. Prova de regularidade junto a Fazenda Federal, referente a Divida Ativa da Uniao e 

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

CLUSULA SEXTA - DA RESCISAO 

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

6.2 - A CONTRATANTE poder rescindir, unilateralmente, este Contrato, independente de 
interpela9白o judicial ou extrajudicial, sempre que ocorrer por parte da CONTRATADA, 
conforme art. 78 da lei 8.666/93 
6.3 - A inexecu弾o total ou parcial do contrato enseja a sua rescisao, com as consequencias 
contratuais e as previstas em lei ou regulamento, ficando no ato da assinatura deste contrato 
reconhecido pelas partes os direitos da Administra弾o Pロblica, em caso de rescis白o 
administrativa prevista no art. 77 e seguinte da Lei n・  8.666/93 e suas altera"es 

Pargrafo" nico- Da rescis白o contratual resultar ou nao o direito das partes a indeniza弾o, 
de acordo com o caso em concreto, na conformidade da lei, sem prejuzo das penalidades 
pertinentes 

CLAUSULA SETIMA - DA CESSAO OU TRANSFERENCIA 

7.1 - O presente contrato nao poder ser objeto de cess白o ou transferncia, no todo ou em 
parte. 

CLUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES 

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

§ 1。  - A inexecu弾o parcial ou total do contrato ensejar白  a suspensao ou a imposi弾o da 
declara"o de indignidade para licitar e contratar com a prefeitura e multa, de 
acordo com a gravidade da infra叫o 

§ 2。ー  A multa ser graduada de acordo com a gravidade de infra弾o, nos seguintes 
limites m白ximos: 

I - 0,3% (trs por cento) ao dia de atraso sobre o valor da parcela do fornecimento 
nao realizado 

§30 ・  A Administra弾o se reserva ao direito de des nね「 do pa9amen加 devidoa 
contratada o valor de qualquer multa porve ura. imposta em vi'A do 
descumprimento das condi⑩es estipuladas no co 

D 

ntar do pagamento devidoa 
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§40 ー  A multa prevista nesta clusula nao tem carter compensatrio e o seu pagamento 
n白o eximir o Contratado da responsabilidade de perdas e danos decorrentes das 
infra加es cometidas. 

CLAUSULA NONA ・  DA PUBLICAいO DO CONTRATO 

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

CLAUSULA DECIMA - DA DOTA9AO OR9AMENTRIA 

10.1 - Os gastos decorrentes desta contrata"o esto previstos nas seguintes contas 
oramentrias, proporcionalmente: 

Secretaria Secretaria Municipal de Saude 
Unidade Oramentria: 	03.07.01 ・  Fundo Municipal de Saude de Po6es 
Projeto I Atividade: 2038 ・  Manuten,o da Secretaria de Saロde 

2.044 - Manuten●o do Bloco MAC - M白dia e Alta complexidade 
2.040 - Gesto das a"es de Aten"o B白sica 
2.068 - Enfrentamento da Emergencia em Sa自de - COVID 19 

Elemento de despesa: 	33.90.36.00 - Outros Servi9os de Terceiros Pessoa Fisica 
Fonte de Recurso: 14 

02 - exceto para a atividade 2068 

CLAUSULA D亡CIMA PRIMEIRA- DOS TRIBUTOS E DESPESAS 

11.1 ・  Consistir 6 nus do CONTRATANTE as despesas decorrentes da formaliza"o deste 
contrato 

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA VINCULA9AO E ADJUDICAいO 

12.1 - O Contrato n。  241-3/2020 - FMS, est vinculado ao processo de Inexigibilidade de 
Licita"o ri0 INX 078/2020 FMS, conforme art. 61 da Lei 8.666/93, e adjudicado a empresa 
Contratada. 

CLUSULA DECIMA TERCEIRA - REGIME DE EXECUいO 

13.1 ・  O Regime de execu●o do contrato firmado e a de execu弾o direta, conforme definido no 
art. 10, inciso Ida Lei 8.666/93 

CLUSULA DECIMA QUARTA - DO ATO LICITAT6RIO 

14.1 - Baseado no caput art. 25, da Lei 8.666/93 白  inexigivel licita頭o publica, nos termos do 
processo de Inexigibilidade no INX 078/2020 FMS. 

CLUSULA DECIMA QUINTA - DO REAJUSTE 

15 - O valor do presente contrato ser*-flxo e irreajustvel 

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DO F 
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こ”‘’緋‘‘亜’ 

16.1 ・  Ficando eleito o Foro da Comarca de Poいes, 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 presen9a de 02 (duas) testemunhas, para que surta os efeitos legais esperados 

Po加es, 01 le outubro de 2020 

フ  ー  1 

Leandroptjo Mascarenhas 
MunicIpio c4e po9Oes - BA 

atante 

TESTEMUNHAS: 

1 	  

CPF  91切9引行飼 

面発ーー  
Lorena Santos Mascarenhas 

Secretria Municipal de Sa"de 
Contratante 

』ュ“yル～ふdD・ s七元ttい一  
LUZIANI SANTOS SCHETTINI 

Contratado 

2- ,父）  

CPF 	8ユ )0b' ユ  'h_tc 

8 
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Tera-feira 
6 de Outubro de 2020 
4 - Ano - N. 970 Po96es 

Di'rio Oficial do 
W晒酬o 

ADJUDICAいO DO OBJETO DO ATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAいO N TNX 078/2020 EMS 

A Comiss五o Permanente de Licita9ao de Po96es - Bahia, com base no caput do art. 25 da Lei 	Federal 
8.666/93 e suas posteriores altera96es, Lei Complementar n 123/2006, 147/14 e Decreto 06512017, e ainda no 
parecer jurdico, ADJUDICA o objeto da Inexigibilidade de Licita 且o N。  078/2020 FMS objetivando Servi9o de 
Enfermagem em Unidade de Atendimento e Enfrentamento 自  COVIl)! 9 e Unidade de Pronto-atendimento na 
assistencia a pacientes suspeitos ou diagnosticados com aCOVID 19 os seguinte prestador de servi9o (Tabela 01 
item 24 do edital 005/2019)..CONTRATADOLUZIANI SANTOS SCIIEflINI, inscrita no CPF sob o 0 
026.341.375-67 e COREN n。  58l.861-ENF, com endere9o residencial a Rua Coronel Maneca Moreira n。  134, 
Centro, Po96es - Ba. CEP 45.260-000,.global RS 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais),Vigncia 30/11/2020 
Comiss且o Permanente de Licita叫o, 01 de outubro de 2020. Joo Pedro Ribeiro Do Nascimento - PRESIDENTE 
DA COMISSAO 

RATIFICACAO DO ATO FORMAL DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAいO No INX 078/2020 FMS 

O Prefeito Municipal de Po96es, BA, no tiso da competencia que lhe outorga o caput do art. 25 da Lei Federal 
8.666/93 e suas posteriores altera'6es, Lei Complementar n 123/2006, 147/14 e Decreto 065/2017, torna p'blico 
a ratitica'o do Ato da Inexigibilidade de Licita戸o n, INX 078/2020 FMS, conforme parecer da Comisso 
Permanente de Licitac'o e Parecer Jurdico emitido nela Procuradoria Juridica Municipal vem formalizar A 
INEXIGIBILIDADE DO PROCEDIMENTO LICITATOfflO, para contrata'o direta,LUZIANI SANTOS 
SCHETTINI, inscrita no CPF sob o n''026.341.375-67 e COREN nい  581.86l-ENF, com endere9o residencial a 
Rua Coronel Maneca Moreira a 134, Centro, Po96es - Ba, CEP 45.260-000,, Objeto Servi9o de Enfermagem em 
Unidade de Atendimento e Enfrentamento' COVIDI9 e Unidade de Pronto-atendimento na assistncia a 
pacientes suspeitos ou diagnosticados com aCOVID 19 os seguinte prestador de servio (Tabela 01 - item 24 do 
edital 00512019).Valor global de R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais) constante do respectivo Processo de 
Inexigibilidade de Licitaao No INX 078/2O2OFMS vigncia 30/11/2020, devendo ser celebrado o contrato com: 
LUZIANI SANTOS SCHETTENI.Publique-se no local de costume. Celebre-se o respectivo contrato, que ser 
regido obedecendo' 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 outubro de 2020. Leandro Arajo Mascarenhas - 
Prefeito Municipal 

HOMOLOGA いO DA NEXIGIBILIDADE DE LICITAいO N' INX 078/2020FM5 

O PREFEITO MUNICIPAL DE POぐOES, 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 altera6es, Lei Complementar n 123/2006, 
147/14 e Decreto 065/2017, ante a INEXIGIBILII)ADE de Licita9'o n 1NX078/2020 FMS, OBJETO - Servi'o de 
Enfermagem em Unidade de Atendimento e Enfrentamento a COVID 19 e Unidade de Pronto-atendimento na 
assist己ncia a pacientes suspeitos ou diagnosticados com aCOVID 19 os seguinte prestador de servi9o (Tabela 01 - 
item 24 do edital 0Q5/2019)..E atentando ao Parecer da Comissao Permanente de licita"o, HOMOLOGA o 
processo de INEXIGIBILIDADE de Licita9豆o, para a contrata9ao direta formalizar A INEXIGIBILIDADE DO 
PROCEDIMENTO LICITATORIO, para contrata'o direta de, LUZIANI SANTOS SCHETTINI, inscrita no CPF 
sob o n 026.341.375-67 e COREN n 581.861-ENF, com endere9o residencial a Rua Coronel Maneca Moreira n 
134, Centro, Po96es - Ba, CE? 45.260-000,,Valor Global de: R$2.800,00 (dois mil e oitocentos reais),Vigencia 
30/11/2020. Gabinete do Prefeito, 0! de outubro de 2020. Leandro Arajo Mascarenhas - Prefeito Municipal. 

CERTIFICA 二AO DIGITAL: TDDOJVRIAHGOYUAX4AT7UQ 

Esta edi9ao encontra-se no site oficial deste ente. 



Diario Oficial do 
MUNICIPSO Po96es 

Tera-feii・  
6 de Outubro de 2020 

5 ・ Ano 一 N. 970 

EXTRATO DO CONTRATO N241-3/202 FMS 

INEXIGIBILIDADE No INX 078/2020 FMS 

CONTRATANTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE POc6ES COM COOPARTICIPAいO DO FUNDO 
MUN!CPAL DE SAUDE, inscrito no CNPJ sob ono 11.113.324/0001-52, corn sede 自  Rua Cardeal da Silva, 75 
Bairro Centro - CE!'. 45.260-000, representado por Lorena Santos Mascarenhas - CONTRATADA ー  formalizar 
A INEXIGIBILIDADE DO PROCEDIMENTO LICITATORIO, para contrata戸o direta de LUZIAM SANTOS 
SCHETTINI, inscrita no CPF sob o n 026.341.375-67 e COREN n。  58L861-ENF, com endere9o residencial a 
Run Coronel Maneca Moreira n 134, Centro, Po96es - Ba, CEP 45.260-000, conforme Inexigibilidade no ThIX 
078/2020 FMS, objeto: Servi9o de Enfermagem em Unidade de Atendimento e Enfrentamento' COVIDI9 e 
Unidade de Pronto-atendimento na assistncia a pacientes suspeitos ou diagnosticados com aCOVID 19 os 
seguinte prestador de servi9o (Tabela 01 - item 24 do edital 005/2019).Data do Contrato 01/10/2020. Valor do 
Contrato: R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais) Vigncia 30/11/2020. Secretria Municipal de Sade Lorena 
Santos Mascarenhas, Prefeito - Leandro Arajo Mascarenhas 

CERTIFICA9AO DIGITAL: TDDOJVRIAI-IGOYUAX4AT7UQ 

Esta edi9ao encontra-se no site oficial deste ente. 
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ADJUDICA9AO DO OBJETO DOATO DE INEXIGIBILI DADE DE LICITAAO N。  INX 078/2020 FMS. 

A Comiss白o Permanente de Licita9白o de Po96es - Bahia, com base no caput do art. 25 da Lei Federal 8.666/93 e 
suas posteriores altera96es, Lei Complementar n。  123/2006, 147/14 e Decreto 065/2017, e ainda no parecer 
juridico, ADJUDICA o objeto da Inexigibilidade de Licita9白o N。  07812020 FMS objetivando Servi9o de 
Enfermagem em Unidade de Atendimento e Enfrentamento 白  COVID19 e Unidade de Pronto-atendimento na 
assist6ncia a pacientes suspeitos ou diagnosticados com aCOVID l9os seguinte prestador de servi9o (Tabela 01 
・ item 24 do edital 005/2019)..CONTRATADO LUZIANI SANTOS SCHETTINI, inscrita no CPF sob o n。  
026.341.375-67 e COREN n。 581 .861-ENF, com endere9o residencial a Rua Coronel Maneca Moreira n。 134, 
Centro, Po叩es - Ba, CEP 45.260-000,,global R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais),Vig6ncia 30/11/2020. 
Comissao Permanente de Licita9白o, 01 de outubro de 2020. Jo自o Pedro Ribeiro Do Nascimento - PRESIDENTE 
flA flflMISSAn 

RATIFICA9AO DOATO FORMAL DE INEXIGIBILIDADE DE LICITA9AO N。 1 NX 078/2020 FMS 

O Prefeito Municipal de Po96es, BA, no uso da competncia que lhe outorqa o caput do art. 25 da Lei Federal 
~.~bOb/りi e suas posteriores aiteraCoes, Lei uompiementar nu 12a/2tJUb, 14(114 e uecreto 065/201 /. toma 
'uoiico a ratirica9ao 00/AtO ca inexigioiiioaae ae Liclta9ao nu, INX U (W2U2U F MS, contorme parecer da Comiss白o 

Permanente de Licita"o e Parecer Juridico emitido pela Procuradoria Juridica Municipal vem formalizar A 
I IN 入i'.,1DIL1IJP1LJ1 LJU ド  FtL)しヒレiMLiNit) Liしi i&iuniu, para contrata9ao aireta, LUtiANi SAN lOS 
SCHETTINI, inscrita no CPF sob o n。 026.341.375-67 e COREN n。 581 .861-ENF, com endere9o residencial a 
Rua Coronel Maneca Moreira n。 1341 Centro, Po96es ・  Ba, CEP 45.260-000,, Objeto Servi9o de Enfermagem em 
Unidade de Atendimento e Enfrentamento 白  COVID19 e Unidade de Pronto-atendimento na assist白ncia a 
pacientes suspeitos ou diagnosticados com aCOVID 19 os seguinte prestador de servi9o (Tabela 01 - item 24 do 
edital 005/2019). Valor global de R$ 2.80000 (dois mil e oitocentos reais) constante do respectivo Processo de 
Inexigibilidade de Licita9白o N。  INX 078/2O2OFMS vig6ncia 30/11/2020, devendo ser celebrado o contrato com: 
LUZIAM SANTOS SCHETTINI,Publique-se no local de costume. Celebre-se o respectivo contrato, que ser 
regido obedecendo a s formalidades de direito pロ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 outubro de 2020. LeandroArajo Mascarenhas 
- Prefeito Municipal. 

HOMOLOGA9AO DAINEXIGIBILIDADE DE LICITAAO N。  INX 078/2O2OFMS 

O PREFEITO MUNICIPAL DE POG6ES, BAHIA, no uso de suas atribui96es legais, e tendo em vista que foram 
_cumpridas todas as formalidades da Lei nロ  8.666/93, e suas posteriores alterac6es. Lei Comolementar n0 

~Zi/ZUUb, 141/14 e uecreto Ubb/ZU1 I , ante a iINヒAitiibiLlL)RL1ヒ  ae Licitacao nu INXUI/ZtJZO トMS. OBJETOー  
ーoervi9o ae tniermagem em unioaae ae Alenaimento e tnlrentamento a UUViLJ1S e Unidade de l-'ronto- 

atendimento na assistncia a pacientes suspeitos ou diagnosticados com aCOVID l9os seguinte prestador de 
servi9o (Tabela 01 - item 24 do edital 005/201 9)..E atentando ao Parecer da Comissao Permanente de licita戸o, 
HOMOLOGA o processo de INEXIGIBILIDADE de Licita"o, para a contrataC白o direta formalizar A 
inヒ入i(.ibiLiU/kリヒ  vu ドKUしヒU1MヒN1U LiしiiハI uriu, para contrata9ao aireta ae, LULIANI SANTOS 
SCHETTINI, inscrita no CPF sob o n。 026.341.375-67 e COREN n。  581 .861・ENF, com endere9o residencial a 
Rua Coronel Maneca Moreira n。  134, Centro, Po96es - Ba, CEP 45.260-000,,Valor Global de: R$2.800,00 (dois 
mil e oitocentos reais),Vig6ncia 30/11/2020. Gabinete do Prefeito, 01 de outubro de 2020. Leandro Arajo 
Mascarenhas - Prefeito Municioal 

Jornal Tribuna do Sertao- Edi9自o disponivei no site www.sertaohoje.com.br/publicacoes  
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EXTRATO DO CONTRATO No241-3/202 EMS INEXIGIBILIDADE No INX 078/2020 FMS 

CONTRATANTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PO9OES COM COOPARTICIPAAO DO FUNDO MUNICPAL 
DE SAUDE, inscrito no CNPJ sob on。  11.113.324/0001-52, com sede白  Rua Cardeal da Silva, 75 1Bairro Centro 
CEP. 45.260-000, representado por Lorena Santos Mascarenhas - CONTRATADA ー  formalizar A 
INEXIGIBILIDADE DO PROCEDIMENTO LICITATORIO, para contrata9白o direta de - LUZIANI SANTOS 
SCHETTINI, inscrita no CPF sob o n。  026.341.375-67 e COREN n。  581 .861-ENF, com endere9o residencial a 
Rua Coronel Maneca Moreira n。  134, Centro, Po96es - Ba, CEP 45.260-000, conforme Inexigibilidade n。  INX 
078/2020 FMS, objeto: Servio de Enfermagem em Unidade de Atendimento e Enfrentamento 白  COVID19 e 
Unidade de Pronto-atendimento na assistencia a pacientes suspeitos ou diagnosticados com aCOVID 19 os 
seguinte prestador de servio (Tabela 01 - item 24 do edital 005/2019). Data do Contrato 01/10/2020. Valor do 
Contrato: R$ 2・ 800,00 (dois mil e oitocentos reais) Vig白ncia 30/11/2020. Secret白ria Municipal de Sa"de Lorena 
Santos Mascarenhas, Prefeito一  LeandroAraajo Mascarenhas. 

Jornal Tribuna do Sert'o - Edi9言o disponvel no site www.sertaohoje.com.br「publicacoes 



Diario Oficial do 
MUNICIPIO 
Di21rio Oficial do 
MUNICIPIO Po96es Poções 

Tera-feuI・  
6 de Outubro de 2020 

11 一 Ano 一 No 970 

Terça-feira 
6 de Outubro de 2020 

11 - Ano - N° 970 

illçar,,_ 	 PREFEITURA 
•iirc 

MUNICIPAL DE POÇÕES 
ESTADO DA BAHIA 

EXTRATO MES DE OUTUBRO DE COVID/ 19 DE 2020 
NOME— OBJETO CONTRATO VALOR 

PRAIA 
MODALIDADE 

LICITAÇÃO 
CMPBRASIL 	COOPERATIVA 	DE 
TRABALHO 	EM 	SERVIÇOS, 	pessoa 
juridica de direito privado. Inscrito no CNN e 
22.331.020/0001-88. coin endereço comercial 
Avenida Tattered° Neves, n° 2539. Bairro, 
caminho das Arvores —Salvador- Bahia,objeto 
prestações 	de 	servicosde 	contratação 	de 
pessoalem atendimento a Secretaria Municipal 
de Sande 

CONTRATO V 
244/2020FMS 

RS 255.000.00 01/10/2020 A 
31/12/2020 

PREGÃO PRESENCIAL 
2,1* 011/3020, 

LEOMAR MENDES DE SOUZA, inscrito 
no CPF soh o n° 030.912.555-30 e COREN n" 
583.249-ENE, 	com 	endereço 	residencial 	a 
Vicia Senador Frederico Costa n" 110, Bairro 
Primavera, 	Poções 	- 	Bu, 	CEP 	45.260- 
000,ohjetoservico de Enfeonagem em Unidade 
de A tendimento e Enfrentamcnin i COVID19 
e 	Unidade 	de 	Pronto-atendintento 	na 
assistincsa 	a 	pacientes 	suspeitos 	ou 
diagnosticados com aCOVID 19 os seguinte 
prestador de serviço (Tabcla 01 - item 24 do 
edital 005/2019). 

CONTRATO IV' 244- 
1 /2020FMS 

RS 2.800,00 
01/10/2020 is 
30/11/2020 INXIC 076 

SUSILENE 	DA 	SILVA 	CARVALHO, 
Inscrita no CPF sob o n° 822.016.175-20 e 
COREN 	n° 	642.662, 	com 	endereço 
endereço residencial a Rua 01, n° 51. 
Loteamento 	Nuncio, 	Bairro 	Sar$ 	Paulo. 
Poções 	- 	Ba, 	CEP 	45.260-000,,objeto 
serviço de 	Enfermagem 	em 	Unidade 	de 
Atendimento e Enfrentamento a COVIDI9 e 
Unidade dc Pronto-atendimento na assistencia 
a pacientes suspeitos ou diagnosticados cons 
aCOVID 19 os seguinte prestador de serviço 
(Tabela 01 - item 24 do Waal 003/2019) 

CONTRATO N' 244- 
2/2020ENIS 

RS 2.800.00 
01/1072020 Á 
30/11/2020 

INXN* 077 

LUZIANI SANTOS SCHETONI, inscrita 
no 	CPF 	sob 	o 	n° 	026.341.375-67 	e 
COREM n° 581.861-ENF, com endereço 
residencial a Rua Coronel Menace Moreira 
n° 134, Centro, Poções - Ba. CEP 45.260- 
000„objeto 	soviet) 	de 	Enfermagem 	em 
Unidade de Atenditnento e Enfrentamento a 
COVID19 e Unidade de Pronto-utendimento 
na 	assistência 	a 	pacientes 	suspeitos 	ou 
diagnosticados com aCOVID 19 os seguinte 
prestador de serviço (Tabela DI - item 24 du 
edital 005/2019). 

CONTRATO W 244- 
3/2020F1'tIS 

R$ 2.800,00 
01/10/2020 A 
30/11/2020 ISSN' 078 

SHARLINE 	SOUZA UMA, 	Insctita no 
CPF sob o n° 033.323.635-14 e COREN 
n° 000-596 698, com endereço residencial 
a Rua Clementine Freire n° 018, Centro, 
Poções 	- 	Ba, 	CEP 	45.2604300,objeto R$ 
serviço 	de 	Enfermagem 	em 	Unidade 	de 
Atendimento e Enfreutamento a COVID 19 e 
Unidade dc Pronto-atendimento na assistência 
a pacientes suspeitos ou diagnosticados coin 
aCOVID 19 os seguinte prestador de serviço 
(Tabela 01 - tent 24 do edital 005/20191. 

CONTRATO N"244- 
3/2020ENIS 

2 	00.800, 01/10/2020 A 
30/11/2020 

IN XV' 079 

06 de outubro de2020 
João Pedro Ribeiro do Nascimento 

Chefe do Departamento de Licitações e Contratos 

CERTIFICA9AO DIGITAL: TDDOJVRIAHGOYUAX4AT7UO 

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

CERTIFICAÇA0 DIGITAL: TDDOJVRIAHGOYUAX4ATTLICI 

Esta edicfio encontra-se no site oficial deste ente. 
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NOME— OBJETO 
CONTRATO 

VALOR PRAZO MODALIDADE 
LICITAÇÃO 

COOPBRASIL 	COOPERATIVA 	DE 
TRABALHO 	EM 	SERVICillasoa 
juridica de direito privado, Inscrito no CNPJ n" 
22.331.020/0001-88, com endereço comercial 
Avenida Tancredo Neves, n° 2539, Bann), 
caminho das árvores —Salvador- Bahia,objeto 
prestações 	de 	servicosde 	connate* 	de 
pessoalem atendimento a Secretaria Municipal 
de Sande 

CONTRATO N" 
244/2020FMS 

R$ 255.000,00 01/10/2020 A 
31/12/2020 

PREGÃO PRESENCIAL 
N' 011/2020, 

LEOMAR MENDES DE SOUZA, inscrito 
no CPF sob o no 030.912.555-30 e COREN n" 
583.249-ENT. 	com 	endereço 	residencial 	a 
Viela Senador Frederico Costa n° 110, Bairro 
Primavera. 	Poções 	- 	Ba. 	CEP 	45.260- 
000.objetoservico de Enfermagem em Unidade 
de Atendimento e Enfrentamento a COVID19 
e 	Unidade 	de 	Pronto-atendimento 	na 
assistência 	a 	pacientes 	suspeitos 	ou 
diagnosticados com aCOVID 19 os seguinte 
prestador de serviço (Tabela 04 	item 24 do 
edital 005/2019). 

CONTRATO N° 244- 
1/2020FM5 

RS 2.800,00 
01/10/2020 A 
30/11/2020 INXN° 076 

SUSILENE 	DA 	SILVA 	CARVALHO, 
Inscrita no CPF sob o n° 822.016.17520 e 
COREN 	n° 	642.662, 	com 	endereço 
endereço residencial a Rua 01, 	n° 51. 
Loteamento Nuncio, 	Bairro Sae; 	Paulo, 
Poções 	- 	Ba, 	CEP 	45.260 000„objeto 
serviço 	de 	Enfermagem 	em 	Unidade 	de 
Atendimento e Enfrentamento a COVID19 e 
Unidade de Pronto-atendimento na assistência 
a pacientes suspeitos ou diagnosticados com 
aCOVID 19 os seguinte prestador de serviço 
t Tabela 01 - item 24 do edital 005/2019). 

CONTRATO N° 244- 
2/2020FMS 

R$ 2.800,00 
01/10/2020 A 
30/11/2020 INXN° 077 

LUZJANI SANTOS SCHETTINI, inscrita 
no 	CPF 	sob o 	n° 	026.341.375 67 	e 
COREN n° 581.864 ENE, com endereço 
residencial a Rua Coronel Maneca Moreira 
n°134, Centro, Poções - Ba, CEP 45.260- 
000„objeto 	serviço 	de 	Enfermagem 	cm 
Unidade de Atendimento e Pnfrentainento a 
COV1D19 e Unidade de Pronto-atendimento 
na 	assistência 	a 	pacientes 	suspeitos 	ou 
diagnosticados corn aCOVID 19 os seguinte 
prestador de serviço (Tabela 04 	item 24 do 
edital 005/2019). 

CONTRATO NI" 244- 
3/2020FMS 

R52.800,00 
01/10/2020 Á 
30/11/2020 INXN•078 

SHARLINE 	SOUZA LIMA, 	Insane no 
CPF sob o n° 033.323.635 14 e COREN 
n°000-598 648, com endereço residencial 
a Rua Clementine Freire n° 018, Centro, 
Poções 	- 	Ba, 	CEP 	45.260 000,objeto 
serviço 	de 	Enfermagem 	em 	Unidade 	de 
Atendimento e Enfrentamento a CO Dl 9 e 
Unidade de Pronto-atendimento na assistência 
a pacientes suspeitos ou diagnosticados com 
aCOVID 19 os seguinte prestador de serviço 
(Tabela 01 - item 24 do edital 005/2019). 

CONTRATO N° 244- 
3/2020FMS 

R$ 2.800,00 
01/10/2020 A 
30/11/2020 ENXIN• 079 

06 dc outubro de2020 
Joo Pedro Ribeiro do Nascimento 

Chefe do Departamento de Licita96es eContratos 

06 de outubro de2020 
Joao Pedro Ribeiro do Nascimento 

Chefe do Departamento de Licitações eContratos 
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