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CAPA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITA9AO 
PROCESSO ADMINISTRATIVO: No 143-1/2020. 

MODALIDADE LICITAT6RIA: INEXIGIBILIDADE DE LICITA9AO N。  INX 068/2020 FMS 

UNIDADE SOLICITANTE: Secretaria Municipal de Sa"de 

OBJETO: contrata9ao direta por Inexigibilidade de Licita9白o referente a trabalho de 
m白dico para o Centro de Atendimento e Enfretamento 白  COVID 19 do Municipio de 
Po96es 

CONTRATADO: FWMT MED SERVI9OS MEDICO LTDA, inscrito no CNPJ sob o n。  

36.951.301/0001-48, com endere9o a Rua dos Jasmim n。  315, Planalto II Catu - Bahia, 

CEP: 48110-000. 

VALOR GLOBAL: R$ 51.443,04 (cinquenta e um mil, quatrocentos e quarenta e trs 

reais e quatro centavos) 

EMBASAMENTO LEGAL: caput do art. 25, da Lei 8.666/93 e Lei 14.035/2020, incluindo 

a medida provis6ria no 926/2020 

DATA DA DISPENSA: 12 de agosto de 2020 

DATA DA RATIFICACAO: 12 de agosto de 2020 

DATA DA CONTRATACAO: 12 de agosto de 2020 

VIGENCIA: 12/08/2020 at白  31/10/2020. 

COMISSAO PERMANENTE DE LICITAいO 

RESUMO DE TODO O PROCESSO JA FINALIZADO 



PREFEITURA MUNICIPAL DE P0く:oEs 
GABINETE DA SECRETぱRIA MUNICIPAL DE SAIDE 
CNPJ: 11.113.32410001-52; 

Em Po96es, 07 de agosto de 2020. 
Of. 366/2020 

Exmo. Sr. 
Leandro Ara"jo Mascarenhas 
Prefeito Municipal de PoC6es 

REFERENTE A: Solicita戸o de Contrata戸o de Trabalho de medico para o Cenho de 
Atendimento e Enfrentamento白  COVID-19 do Municipio de Po9es. 

Senhor Prefeito, 

S 	Considerando, 

1. Que o Credenciamento' ato administrativo de chamamento p"blico para pr6- 
qualificar profissionais de nvel superior e empresas para presta9言o de servi9os 
temporrios, mediante contrata"o por tempo determinado, na execu戸o 
servi9os, atMdades e a96es da 白  rea de sa"de, observando situa96es de 
excepcional interesse publico a serem atendidas. 

● 

2. Que o Municipio de Po96es realizou Credenciamento de Prestadores de 
Servi9os de Sa自de Regido pelo Edital 005/2019 e aditivo 001, estando 
assegurado o acesso a qualquer interessado que preencha as exigencias 
estabelecidas no processo; 

3. Que conforme Art. 10,§ 1o do Decreto Municipal N。  37412017 de 10 de 
novembro de 2017 a contrata戸o de profissionais credenciados ser efetivada 
com fundamento no caputdo art. 25 da Lei Federal 8666/93, quando a aus6ncia 
de detentor de cargo efetivo, equivalente 白  categoria profissional objeto do 
contrato, possa provocar prejuizos 白  sa"de da popula9白o. 

4. Que o Municipio de Po96es, ante o surgimento e aumento dos casos pela 
COVID-1 9, criou o Centro de Atendimento para Enfrentamento a Covid-1 9, 
unidade de carter excepcional e temporrio, instituido pelo Minist白rio da 
Saude atrav白s da Portaria N。  1.445, de 29 de maio de 20201; 

5. Que a Unidade acima descrita6 espao fisico estruturado pela gesto 
municipal exclusivamente para o acolhimento e atendimento de usu白rios com 
queixas relacionadas aos sintomas de Covid-19, emergencia de sa"de publica 
de import白ncia internacional, sendo estratgico dentro do sistema de sa"de 
posto que o paciente 6 atendido por equipe dedicada e especificamente 
treinada para panejo e tratamento da doen9a; 

1 Disponvel em: https://www.cosemsbaorgbrノwp-content/upIoads/2O2O/O6/PORTAR」A-N%C2%BA-1445-OE-29-DE  

MAIO-DE-2020-PORTARIA-N%C2%BA-1.445-DE-29-DE-MAIO-DE-2020-DOU-Imprensa-Nacionalpdf 
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** ー  PREFEITURA MUNICIPAL DE POく力ES 

鵬屍違  GABi鷲器ECRE TARJA MUNICIPAL DE SADE01-52: 

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

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

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

7. Ata de Credenciamento P4.017ロ020 que declarou que o prestador de servi9os 
a seguir qualificado foi credendado para a apresta95o do servi9o em esp'cie, 
por atender a todas as exig6ncias editalcias, 

7. Ata de Credenciamento N.017/2020 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 contrata"o  do servico descrito a sequir, 
atrav's de inexiqibilidade de LicitaCきo, nos termos e condiC6es que sequem: 
servimos-nos do presente para solicitar a contratação  do serviço descrito a seguir, 
através de inexigibilidade de Licitação, nos termos e condições gue seguem:  

1. Serrivo: Servi9o m白dico para o Centro de Atendimento e Enfrentamentoa 
COVID-19 do Municipio de Po加es (Tabela 01 - item 23 do edital 005/2020). 

1. Serino: Serviço médico para o Centro de Atendimento e Enfrentamento 
COVID-19 do Municipio de Poções (Tabela 01 - item 23 do edital 005/2020). 

2. Modalidade: Presta"o e Servi9os da qualidade de Pessoa Jurdica; 2. Modalidade: Prestação e Serviços da qualidade de Pessoa Juridica; 

3. Qualifica9'o do Prestador: 
a. Nome: FWMT MED SERVI9OS M亡DICOS LTDA; 
b. Endere9o: Rua dos Jasmins, 315. Sala 05, Bairro Planalto II. Catu-Ba; 
c. CPJ: 36.951.301/0001-48; 
d. Valor Global Estimado (R$): 51 A43,04; 
e. Quatitativo de Horas: 528 horas de trabalho, conf. Item 23 - tabela 01, 

anexol. 
f. Vig'ncia: 12 de Agosto a 31 de outubro. 

3. Qualificação do Prestador: 
a. Nome: FWMT MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA; 
b. Enderego: Rua dos Jasmins, 315. Sala 05, Bairro Planalto II. Catu-Ba; 
c. CPJ: 36.951.301/0001-48; 
d. Valor Global Estimado (R$): 51.443,04; 
e. Quatitativo de Horas: 528 horas de trabalho, conf. Item 23 - tabela 01, 

anexo1. 
f. Vig8ncia: 12 de Agosto a 31 de outubro. 

4. Dota"o Or9amentria que o contrato deve onerar: 4. Dotação Orçamentária que o contrato deve onerar: 

Secretaria Secretaria Municipal de Saúde 

Unidade 
Orçamentaria: 03.07.01 - Fundo Municipal de Saúde de Poções 

Projeto / Atividade: 2038 - Manutenção da Secretaria de Saúde 
2.044 — Manutenção do Bloco MAC — Média e Arta 
complexidade. 
2.040 — Gestão das ações  de Atenção Basica. 
2.068 — Enfrentamento da Emergência em Saúde — 
COVID 19 

Elemento de 
despesa: 

33.90.39.00 — Outros Serviços de Terceiros Pessoa 
Jurídica 

Fonte de Recurso: 14 

02 — exceto para a atividade 2068 
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響  PREFEITURA MUNICIPAL DE POcES 
鵬避  GABINETE DA SECRETRIA MUNICIPAL DE SADECNPJ: 11.113.324/0001-52; 

Integram este documento na condi9言o de anexo: 

ト  
II- 
Ill- 

C6pia da ata de credenciamento; 
C6pia dos Documentos atrav白s dos quais a pessoas foi credenciada; 
Termo de Crecendiamento; 

Dada a urgencia da necessidade e a progress白o da doen9a no tertitrio, solicitamaos 
tramita9吾o imediata, nos termos da legisla9白o pertinente. 

Respeitosamente, 

wm．郎
L

t.omna Santos 
$.cretaria do Sa"de 
Decreto nt. *1312020 

● 
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畿 PREFEITURAMUNICIPAL DE POc6ES りfl'W! 	CIN P3: 14.200.242/0001-65 

PROCESSO ADMINISTRATIVO No 143-1/2020 

OBJETO: contrata9白o direta Por Inexigibilidade de Licita9ao referente a trabalho de 
m白dico para o Centro de Atendimento e Enfretamento 自  COVID 19 do Municipio de 
Po96es. 

AUTUA9AO 

Aos 07 (sete) dias do m's de agosto de 2020, autuo o oficio requisitrio da 

secretaria e os documentos que adiante se v. 

め  
Samanta de Arajo Silva 

Chefe de Gabinete do Prefeito 

Decreto No 143-1/202043/2017 



還孟旦璽  

鴫 PREFEITURA MUNICIPAL DE POcoES 
ー 	CNPJ: 14.200.242/0001-65 

~ 

DOCUMENTA9AO 

I 



茎勢  PREFEITURA MUNICIPAL DE PO（・oES 
●‘鱈  

~ 	S E. ( I汁】I・ A RI A MI.へICIPAI. I)F SA'I)E~('NPJ: 11.113.324/rn用1-52 
b論  

ATA. 01 7/2020 - ABERTURA E JULGAMENTO DO PROCESSO PARA CONTRATACAO 
DE SERVICOS DE SAuDE - EDITAL N。  005/2019 

Aos seis dias do m6s de agosto de 2020, 白  s 09:30 mmn. reuniu-se na Sede da Secretaria 

Municipal de Saude de Po96es situada 白  Rua Cardeal da Silva. 75, Centro, a Comiss白o Es- 

pedal Respons白vel pelo Credenciamento de Prestadores de Servios de Saude do MunicIpio 

de Po96es/BA, formalmente designada pelo Senhor Prefeito Municipal atraves da Portaria N。  

049 de 20 de Dezembro de 2019, para abertura e julgamento da documenta9'o de habilita"o 
de Prestadores de Servi9os de Saude referentes ao Credenciamento regido pelo Edital - N。  

005/2019, seus anexos e aditivos. Aberta a reuniao, a Presidente Sra. Deborah de Souza Silva 
Cardoso,checou se os presentes eram as pessoas investidas dos padeces atribuidos pela 
Portaria Municipal acima citada, tendo comparecido os seguintes membros: Sirlndia Brasi- 
leito Cunha Nascimento, Sheila Matos Rolim e Sueli Medrado. A Presidente demonstrando 

sua satisfacao pelo fato de um profissional m白dico ter se candidatado para trabalhar rio Centro 

S 	de Enfrentamento 白  COVID. o que foi muito dificil. Fato continuo ressalvou que tocos os aios 
deveriam se reqidos exciusivamente pelo Instrumento convocatrio (Edital 005/20 19. inclusive 

levado em considera9白o os aditivos N. 001 e 002/2020). em perfeita conformidade com a Lei 

8.666/93. Dando seguimento. a presidente informou que lhes foi entregue a documenta9白o de 

dois postulantes a credenciamento para presta9o de servi9os, sendo um na a rea de enfer- 

maqem para a aten9白o primaria de saude, e outro na condi9白o de Pessoa Jurdica para pres- 

tac言o de servi9os medicos no Centro enfrentamento da COVID-19. Os Envelopes foram con-

ferido quanto a inviolabilidade e os dizeres de endere9amentos, estando conforme as exig6n- 
dIas editalicias. Posteriormente os mesmos foram abertos um a um e seu conteudo campa- 
rado com o solicitado no edital 005/2019, conforme caracteriza9ao jurdica. Apos a analise 

documental foi constatado que os querelantes descritos a seguir apresentaram todas as con- 
dic6es uue lhes conferiam perfeita conformidade com o instrumento convocatorlo,( eoiwi 

005/2019 e aditivos). Assim sendo, foram declaradas CREDENCIADAS para a presta9ao QO 
servico N.28 da tabela 01 (Anexo 01 do edital 005/2020), a saber, Servi9o protissionais ae 

Enfermeiro em Unidade de Aten9ao t-'r,maria ao baucle: ij rM I NILAfl oruvIrr'I'ノ  

a 	MENTO Brasileira, solteira, Enfermeira, inscrita no (JOF<bN SOD numero uuu,otQ,り'+u-cI'1r. 
W 
	residente e domiciliado a Travessa Dr. Israel Vieira Ferreira . 41, Uentro・  vo oes- baニ

Utr' 

45フ60-000. inscrita iunto ao CPF sob o n" U4U,2bU.44-ib e Nt, 4tJ3OUZ)lOUU・ ‘ J F"tflIL.LL. 

rHAvFs TFIXFIRA. Brasileira, solteira, Enfermeira, inscrita no じUKtN soD numero ojMoq,- 

ENF. residente e domiciliado A Avenida Juscelino Kubistschek. 333, Bairro MtuDa ・  ro9oes- 

ロ一  戸亡ロ』につrnnnn I -crn1' II I .,i.-, -rn roc cnh n n。  fl50 74Q.005-88 e Kじ bbbZ11ia3: e" 
ta しヒr 斗つ.LOU'-UUU. III”しI ILG JUl Ll.,l ロ  '_; '.Jl I Jvvv'' 、ノ、ーv .’ 」ーー一ーーー  ー  
Dara o Servio N. 23 da Tabela N.01 (Anexo 01 do edital 00512020), a saber, I rabaiflo oe 

m白dico no Centro de Atendimento e Enfrentamento a COVID-19 do Municiplo ae vo9oes ・  a 

emoresa FWMT MED- Servi9o M白dico LTDA, inscrita no CNPJ N. 36.951・ 3U1IUtJLJ1-4tS,SUUー  

ada 白  Rua dos Jasmins, 315. Sala 05. CEP 48.110-000, Bairro Planalto II, na cidade ae uaiu- 
Ba. Terminada a analise, a Sra. Presidente fez questao de que constasse em ata que naca 

tinha ficado a titulo de pend白ncia. N白o havendo mais pleiteantes a avaliar e nao tenao mais 

do aue tratar e reqistrar. a Sra. Presidente agradeceu a presen9a de todos e deu por encerraaa 
a reunio quando, para fins de direito lavrou-se a presente ata, que vai assinaaa petos mem-

bros da Comiss白o que permaneceram at白  o final desta 

Em Po96es - Bahia, 06 de agosto de 2020 



Membro 

Debor h de Souza Silva Cardoso 

Preside n te 
騒臣oIim 

欝 PREFEJ1'LR,% S1IJM( [PAI. ur: PO⑩ES 
:. 	SFi('REiARI;t \1I'NJ(:Ipt[, 1)1. SA'Jj)f. - ('NPJ: 11.1 I3.324101J131-52 

哀lrりィ／' 
Suelj,ocha Medrado 
ノノ  

Membro 

,．' 
Sirlndia ;. Cunha Nascimento 

Membro 

S 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

p 

ANEXO VII 

IヒNMUリヒじItOヒNUIAMtNIUドヒSSUA JUKIUIじA 

TERMO DE CREDENCIAMENTO QUE 
上NIK上  SI tALtM U 十U N VU 
MUNICIPAL DE SAU])E DE POC6ES E 
A FWMT MED SERVI9OS MEDICOS 
L I LI/k; 

O FUNDO MUNICIPAL DE SAODE DE PO9OES-BA, pessoa juridica de direito 
pUDiiCO interno, UNI-'J iN. 11.11i.iZ4.UUU1-bZ, representaao peio utbi UN 
LORENA SANTOS MASCARENHAS, brasileira, solteira, portador da RG de n。  
0978197941 SSP/BA, e do CPF n。  010.775.695-13, SECRETARIA MUNICIPAL 
uiz b/kuut, aeviaamente nomeaao peio aecreto nu iii ae liz ae junno ae zuzu, 
neste ato denominado CREDENCIANTE e de outro lado a empresa FWMT MED 
SERVI9OS M(EDICOS LTDA, situada 白  Rua dos Jasmins, 315. Sala 05, Bairro 
rianaito ii. Uatu・ba, inscrita no erJ: ib.9b1.iuu/uuul-4a, aoravante 
denominada CREDENCIADA, neste ato representada por ANDRE RICARDO 
SOUZA DE CERQLJEIRA, tm entre si justo e aven9ado o presente 
じKヒリヒNUiPLMヒNIU, 5切eitanao-se じKヒリヒNUt/kiN!ヒ  e じKヒLiヒNじI/kU/k as 
normas disciplinares da Lei 8.666/93 e altera9es posteriores, mediante as 
cl白usulas e condi96es que se seguem: 

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

U presente UKEUtNUIAMヒN I U tem como objeto a realiza9ao d e oervio 
medico para o Centro de Atendimento e Enfrentamento a COVID-19 do 
Municipio de Po9es, vinculado a Secretaria Municipal de Sa白de. 

2.Este CREDENCIAMENTO fica vinculado aos termos do Edital do 
Credenciamento no. 005/201 9-FMS e seus aditivos. 

CLAUSULA SEGUNDA - DOS PRE9OS E DO PAGAMENTO 

1. U vaior totai deste URLULNUIAMLN I U e ae K筆  ab. (Ja,4U. NO valor 
CREDENCIADO est白o inclusas todas as despesas com materiais e 
equipamentos, m白o de obra, transportes, leis sociais, ferramentas, seguro, todos 
os tributos incidentes e demais encargos, entim, todos os custos diretos e 
indiretos necessrios para entrega completa dos objetos discriminados nos 
anexos do Edital. 

z. Us pre9os serao nxos e irreajustaveis; 

3. E admitida estipula 白o de corre,o monet自ria ou de reajuste por i ndice de 
preos gerais, setoriais ou que reflitam a varia●o dos custos de produ"o ou 
insumos utilizados nos Credenciamentos de prazo de dura,o igual ou superior 

, 



1. Dota"o Oramentria que o contrato deve onerar: 

Secretaria Secretaria Municipal de Saロde 

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

a um ano, sendo nula, por sua vez, qualquer estipula,o de reajuste ou corre9含o 
monetria de periodicidade inferior a um ano 

4. uasINPC (こnaja reajdice Naci器ae pdeP器
5, Os
s ao C器mos Sumidoi了rao caicuiaExcepcion器peia taoeia aoente, poder-se- 

autilizar outros parmetros de reajuste, desde que reflitam a varia9白o dos custos 
de produ"o ou insumos utilizados pelos credenciados, respeitados os pre9os 
mdios praticados na regio. 

b. U pagamento sera eietuaao tie acorao com a presta9ao tie servi9o, ate i u 
(dez) dias ap6s a apresenta,o da Nota Fiscal, devidamente atestada pela 
competente liquida"o da despesa. 

6 - Se o servi9o n白o for executado conforme as especifica96es, o pagamento 
ficar自  suspenso at execu9白o correta. 

I- L「γl caso tie irreguiariaaae na emissao aos aocumentos nscais, o prazo ae 
pagamento ser contado a partir de sua representa9白o, desde que devidamente 
regularizados. 

CLUSULA TERCEIRA - DA VIGENCIA E EXECU9AO DO OBJETO 

I - O CREDENCIAMENTO ter vigencia a partir da data da assinatura, at 31 
(trinta e um) de dezembro de 2020. 

z- U prazo para inicio aos servi9os sera a partir aa assinatura ao 
CREDENCIAMENTO, at 31 de dezembro de 2020, podendo ser prorrogado de 
acordo com as especifica96es da lei 8.666/93 e suas posteriores altera96es. 

J - A UI<tUtNL1ALWk ncara oDngaaa a aceitar, nas mesmas conai9oes 
ノへ 	contratuais, acrscimos ou suoress6es aue fizerem necessarios no auantitativo 
rに‘ 	ao objeto UKtUtPIしIAUU, ate o iimite ae zn'o( vinte e cinco por CfltO) ao vaior 

inicial atuatizatio ao じICヒ1)ヒNじIAMヒNit). 

4 1 A secretaria de Sa"de poder recusar todo e qualquer servio realizado em 
aesacorao com a Autoriza9ao, no que se retere a execu9ao ao mesmo com o 
apresentado no REQUERIMENTO DE CREDENCIAMENTO, obrigando-se a 
CREDENCIADA a execut白-lo de modo pertinente sem quaisquer6 nus 
aaicionais. 

CLAUSULA QUARTA - DA DOTAいO ORCAMENTRIA 
I - Os recursos decorrentes dessa contrata"o est白o previstos nas seguintes 
dota96es oramentrias: 



PREFEITURA MUNICIPAL DE PO9OES 
ESTADO DA BAHIA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES 
ESTADO DA BAHIA 

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 

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

Fonte de Recurso: 14 

02— exceto para a atividade 2068 

CLAUSIJLA QUINTA ・  DAS OBRIGA96ES GERAIS CLAUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES GERAIS 

1. uevera a URヒULNUJAUA observar, tamoem, o seguinte: uevera a URtUt.NUAUA onservar, tambern, o seguinte: 

2. Este CREDENCIAMENTO poder白  ser alterado nos casos previstos no art. 65 
da Lei 8.668193, desde que haja interesse da Administra,o do 
CREDENCIANTE, com a apresenta"o das devidas justificativas adequadas a 
este CREDENCIAMENTO 

2. Este CREDENCIAMENTO poderá ser alterado nos casos previstos no art. 65 
da Lei 8.666/93, desde que haja interesse da Administração do 
CREDENCIANTE, com a apresentação das devidas justificativas adequadas a 
este CREDENCIAMENTO. 

i・  Liurante a sua vigencia o URLUヒPIU1AMLN lo sera acompannaao e 
fiscalizado pelo Conselho Municipal de Sa"de, Controladoria Interna da 
Prefeitura Municipal, Secretaria Municipal de Sa"de ou por servidores e 
empresas devidamente autorizado para tal, representando o CREDENCIANTE. 
Tamb白m estar sujeito a fiscaliza,o, auditoria e inspe弾o pelos demais 6 rg白os 
de controle interno e externo 

J. uurante a sua vigencia o UKtUtNUIAMLN I sera acompannaao e 
fiscalizado pelo Conselho Municipal de Saúde, Controladoria Interna da 
Prefeitura Municipal, Secretaria Municipal de Satide ou por servidores e 
empresas devidamente autorizado para tal, representando o CREDENCIANTE. 
Também estará sujeito a fiscalizacão, auditoria e inspeção pelos demais órgãos 
de controle interno e extern°. 

4. 1k becretaria Municipal ae bauae anotara em registro propno toaas as 
ocorrncias relacionadas com a execu9白o do CREDENCIAMENTO, 
determinando o que for necess白rio a regulariza"o das faltas ou defeitos 
observaaos 

4. A becretana municipai ae betide anotara em registro propno toaas as 
ocorrências relacionadas com a execução do CREDENCIAMENTO, 
determinando o que for necessário regularização das faltas ou defeitos 
ooservaaos. 

5. As decis6es e providencias que ultrapassarem a competencia do 
representante deverao ser solicitadas ao Orgao competente, em tempo h自bil para 
a ado9ao das medidas convenientes. 

5. As decisÕes e providências que ultrapassarem a competência do 
representante deverão ser solicitadas ao árgão competente, em tempo hábil para 
a adogão das medidas convenientes. 

b. Alem ao acompannamento e aa iiscaiizaao, o gestor ao URLULNU1AMLN iu 
designado pela CREDENCIANTE poder, ainda, sustar qualquer execu9ao que 
esteja em desacordo com o especificado, sempre que essa medida se tomar 
necess白ria. 

b. Aiem ao acompannamento e aa tiscanagao, o gestor ao UlltUtNUAMtN I 
designado pela CREDENCIANTE poderá, ainda, sustar qualquer execução que 
esteja em desacordo com o especificado, sempre que essa medida se tomar 
necessária. 

声  



PREFEITURA MUNICIPAL DE PO9OES 
ESTADO DA BAHIA 

7. Nao obstante a CREDENCIANTE seja a ロ  nica e exclusiva respons自vel pela 
execu"o do CREDENCIAMENTO, a CREDENCIANTE reserva-se o direito de, 
sem que ae qualquer iomia restrinja a pienttuae aessas responsaDiliaaaes, 
exercer a mais ampla e completa fiscaliza"o sobre a execu"o do objeto 
ajustado, diretamente ou por prepostos designados. 

CLAUSULA SEXTA- DAS PENALIDADES 
1. A CREDENCIADA est sujeitaa multa de 0,6 % (zero virgula seis por cento) 
score o vator totat oeste UktL)tP4UtAiItN I U por aia e por aescumprimento ae 
obriga96es fixadas no Edital. A multa tem de ser recolhida pela CREDENCIADA 
no prazo m白ximo de 05 (cinco) dias, contados da data da notifica9白o. 

treia inexecu9ao totai ou parciai ao oojeto oeste UKLUtNUIMiVIヒN i u, a 
Administra9ao do CREDENCIANTE ou Administra9百o P自blica poder, garantida 

a 	a Drvia defesa. aolicar a CREDENCIADA as secuintes sances: 
ー 	2.1 一 Aavertencia; 

2.2 - Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do CREDENCIAMENTO, 
no caso de inexecu9ao total do objeto CREDENCIADO, recolhida no prazo de 
(fl (cinco) aias, contaao aa comunica9ao oticiai; 
2.3 - Suspens白o temporria de participar em licita9ao e impedimento de contratar 
com a Administra,o do CREDENCIANTE, pelo prazo de at 5 (cinco) anos. 

了こ  

i. トicara impeaiaa ae iicitar e ae contratar com a Aaministra9ao ruoiica, peio 
prazo de at 5 (cinco) anos, garantido o direito prvio da cita"o e da ampla 
defesa, enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni"o ou at que 
seja promoviaa a reaDilita9ao perante a propria autoriaaae que aplicou a 
penalidade, a CREDENCIADA que: 
3.1 - Ensejar o retardamento da execu9ao do objeto deste CREDENCIAMENTO; 
3.2 -N ao mantiver a proposta, injustiticadamente; 
3.3 - Comportar-se de modo inid6neo; 
3.4 - Fizer declara9白o falsa; 
3.5 - Cometer fraude fiscal; 
3.6 - Falhar ou fraudar na execu"o deste CREDENCIAMENTO. 

4. Atem aas penaitciacies citaaas, a UKヒULNUiAUA ticara sujeita, ainda, ao 
cancelamento de sua inscri"o no Cadastro de Fornecedores do 
CREDENCIANTE e, no que couber a s demais penalidades referidas no Capitulo 
IV da Lei nY 8.666/93. 

5. Comprovado impedimento ou reconhecida fora maior, devidamente 
justificado e aceito pela Administra"o do CREDENCIANTE, a CREDENCIADA 
ficar isenta das penalidades mencionadas nos itens 1 a 3 desta Cl白usula. 

t. ,s san9oes ae aavertencia e ae impeatmento ae iicitar e contratar com a 
Administra9白o Pロblica, podero ser aplicadas a CREDENCIADA juntamente 
com a de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados. 

CLAUSULA SETIMA- DA RESCISAO 

f 



Nome: 
CPF: 

Nome: 
CPF: 

LORENA SANTOS MASCARENHAS 
Gestora do Fundo Munici.al de Sade - 

MUIい”ふ鳶麟ijGe5t小  
Aふかい、つ、ー  

OS MEDICOS LTDA 
951.301/0001-48 

I ES i EMUN1-JAS: 
10 2o. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

1. A inexecu"o total ou parcial deste CREDENCIAMENTO enseja a sua 
rescis白o, conforme disposto nos artigos 77 a 80 da Lei no 8.666/93. 
Z. A rescisao oeste URLUENUiAMヒN lo poaera ser: 
2.1 - Determinada por ato unilateral e escrita da Administra"o do 
CREDENCIANTE, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 
aa Lei mencionada, notrncanao-se a URLUヒNUIAUM com a anteceaencia 
minima de 30 (trinta) dias; 
2.2 - Amig白vel, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da 
ncita9ao, aesue que naja conveniencia para a Aaministra9ao ao 
CREDENCIANTE; 
2.3 - Judicial, nos termos da legisla,o vigente sobre a matria. 
i. A rescisao aaministrauva ou amigavei aevera ser preceoiaa ae autonza9ao 
escrita e fundamentada da autoridade competente. 
3.1 ・  Os casos de resciso ajuste sero formalmente motivados nos autos do 

● processo, assegurado o contraditorio e a ampla detesa 

CLAUSULA OITAVA - DO FORO 
1 As questoes aecorrentes aa execu9ao oeste instrumento, que nao possam ser 
dirimidas administrativamente, sero processadas e julgadas no Foro da 
Comarca de PO9OES-BA, com exclusao de qualquer outro por mais privilegiado 
que seja. 

2. E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente 
じi(LULF4じ1AMtN i o em us ures) vias ae igual teor e torrna, para que surtam 
um s6 efeito,a s quais, depois de lidas, sao assinadas pelas representantes das 
partes, CREDENCIANTE e CREDENCIADA, e pelas testemunhas abaixo. 

Em Po96es-BA, em 11 de agosto de 2020. 
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ANEXO II 
REQUERIMENTO DE CREDENCIAMENTO E CONCORDANCIA COM OS 

TERMOS DO EDrAL 
Creaenctament n" 0U512019 

一一 	lima. Sr王Secret自ria Muni可pal. de Sa"e de Por6es 
PROPONETE 	FWMT MEO SERVICOS MEDICOS LIDA 
CARACTERIZA AO I Xl Pessoa Juridica. 	CNPJ 36S51.30110001-48 

磐勲」誓、 	MEDICA 
紅UA9AO 
ENDERECO 	RUA DOS JASMINS. N 315. CAIU-BA 
COMPLEMENTO 	SALA 05 

TELEFONE Cf DDD 0202(jb平 l Celular (71) 99197;9; 
ENDERECO 	PAGINA NA WEft PJMED.COM.BH  
ELETRONICO 	」  EMAIL: ADM@PJMED.COM.BR  
REPRESENTANTE l ANDRE RICARDO SOUZA DE CEAQUEIRA LEGAL 

23 01 

Descri'o do Servio. Realizar 

em re●ne ambulatorial, 

~ Mm 監rio da Sa de. AN VISA etwos instituidos pela 
ISecretaria Municipal de Salde 
「 ReferScia: Pagamento a ser reah 

880 horas 

ーー一一．一ニ．．一一 	QUANTIDADE 

懇E s●盤鷲瀞驚。 QI.SERVIOPROCEDIMENTO COMP(CONFORME TABELAS- 	A RF.A NEXO OH 

I 	zado por hora trabalhada, no 

pe豊課ニ農：」認ごr自s 
I 	criterio da Administra'o 

Na condi9自o de proponente acima quahtcado. yimos atravs do presente doaunento requerer o 

eredenciamento para a presta"o de servios conforme edital e regulamento publicado por esta 

secretaria, declarando, sob as penas da lei, que 

a) As informa96es prestadas neste pedido de credenciamento s白o verdadeiras 

b) Qualquer fato superveniente impeditivo de credenciamenlo ' xi de contratac』o sera informado 

c) Conhece os termos do Edital de Credenciameflto bern como as informa加es e condi6es para 

o cumprimento das obriga"es objeto do credenciamento, com as quais concorda; 

d) Aceita e Est tie acordo com as normas e tabela de valores defrtidos; 

4 

mw’」ED距RV'OS旺ocos mA 
flua ens ,MMiws, 31& Saia O 

~eA-cEP aai,o.oso 
「α， Ir')加42抑2 



Pores- BA. 06 de. 讐' de 2020 s$kt*iii 
可ノ4こA．器品 - I GflW'M1tiSt1$( 

‘ふ  、r 
e) N●o se encontra suspenso. nem decねrada inid6neo para participar de I icita'oes OU coniratar 

c（●n orgo ou entidades da Administra 白o Pblica 

I) N'o se enquadra nas situa'6es de impedimentos previstos no edital do credenciarnento 

g) Os servi'os pleuteados para credencuamento s白o compativels corn o seu thjelo social corn o 

registro no Conselho profissional competente, com a oxper6ncia, a capacidade instalada, a 

unfraestrutura adequada a presta‘そ o dos servi'os coniorme exigido 

ti) Realizar todas as atividades a que se pr叫ぬe 

AN' " R)cmocrtC DE CERQUEIRA- . I. 
esenlante L＝ョ「  

「 36・951.30110001-48 コ  
FWMT MED SERVICOS MEDICOS 

LIDA 

Rua dos Jasimr.コ. N-imcro 315 

~Planalto it. Sala 05. CEP 48110.000 	~ 

- ． 、 ”よ  LしL」 JLK叫OS""l、~SじJー  
，、」」 a s law's o 3'5 54a (It, 

C密WB~ CEP ..e 
「り’，  ;'1］ひに皿ロ  
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1)iari o Oficial do m』鵬”0 Po96es Quinta-feira 
30 de Julho de 2020 

3 一 Ano 一 Nロ 883 

Termos Aditivos 

" 
Eョ  
“轟師  

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

ADITIVO N. 002 AO EDITAL DE CHAMAMENTO POBLICO PARA CREDENCIAMENTO 
DE PRESTADORES DE SERVICOS DE SAODE N.' 05/2019-FMS 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE POC6ES toma p自blico para o conhecimento dos 
interessados que foi realizado aditivo ao Edital de Chamamento P"blico para 
Credenciamento de Servi9os de Sa"de N.005/2019- FMS, Processo Administrativo N。  
206/2019, assim como se segue: 

1. Fica acrescido ao objeto do Edital 005/2019 - EMS os servi9os de outros 
profissionais de saロde, a exemplo de nutricionistas, psic6logos, fisioterapeutas, 
bem como enfermeiros que atuam noutras 白  reas de assistncias, conforme 
descri"o e especifica加es contidas no anexo Tabela 01. Estes profissionais, em 
alguns casos ser百o contratados de imediato, ao tempo em que outros, apenas se 
necess白rio fazer substitui96es 

2. Aumenta o valor da hora de trabalho do item 23 da tabela 1, anexo 01 do edital 
N. 05/2019-EMS (Trabalho de m白dico no Centro de Atendimento e Enfrentamen- 
to 白  COVID-19). 

3. A Tabela 0I,do anexo 01 do Editalde Chamamento P"blico N. 005/2019-FMSser 
acrescida, e alterada de modo a suportar o contido na tabela a seguir 

CERTIFICAいO DIGITAL: B6QLYQNWB5LWGOYTSLS2GA 

Esta edi"o encontra-se no site oficial deste ente. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PO9OES 
ESTADO DA BAHIA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE pogifiEs 
ESTADO DA BAHIA 

NoANEXO 01~ ANEXO 01 - RELAAO DE PROCEDIMENTOS SUJEITOS A UMA EVENTUAL CONTRATA'AO ATRAVS DESTE CREDENCIAMENTO, PARA O ANO DE 

2019',na TABELA1: PROCEDIMENTOSISERVIOS. PRE'OS E DE REFENCIA E VALORES ANUAIS', fica aaesddo o seguinte Servi9o 

NoANEÃO 01 -ANEXO 01 - RELAÇÃO DE PROCEDIMENTOS SUJEITOS A UMA EVENTUAL CONTRATAÇÃO ATRAVES DESTE CREDENCIAMENTO, PARA 0 ANO DE 

2019",na "TABELAI: PROCEDIMENTOS/SERVIÇOS, PREÇOS E DE REFENCIA E VALORES ANUAIS". fica aCreScido o seguinte Senrigo: 

it:Li 	I 
, 

Hora 

it uff 

176 

111111 	lFi/ Ill  

880 

I 

97,43 

il 

85.738,40 

iJ H  

Municipal 

23 

Trabalho de me- 

dip) no Centro de 

Atendimento 	e 

Enfrentamento 	a 

COVID-19 do Mu- 

nicipio de Pacifies; 

Descricgo do Serviço: Realizar atendi 

mentos medicos ern pacientes suspeitos 

ou confirmados com a COVID-19 em 

regime ambulatorial, conforme Protoco-

los do Ministério da Saúde, ANVISA e 

outros instituidos pela Secretaria Muni-

cipal de Saúde. 

Refenfincia: Pagamento a ser realizado 

nor hora trabalhada, 	no 	penado das 

07:00hs de segunda as 19:00hs de sex-

ta-feira; 

24 Serviços 	de 	En- 

fermagem 	em 

Unidade de Aten- 

dirnento 	e 	En- 
. 

frentamento 	a 

CO- 

de 	Pronto- 

Descricio das atividades: 

Profissio- 

na/mês 

14 1.400,00 98.000,00 Municipal 

I — Desenvolver ações e atividades de 

enfermagem conforme determinações 

de Lei 7.998 de 25 de junho de 1986, 

que regulamenta o exercicio da Ativida-

de de Enfermagem, respeitado o grau 

de habilitação, com enfase em pacientes 

suspeitos ou confirmados com o Coro- 

Quinta-kra 
30 de Julho de 2020 
4-Ano -No883 

Quinta-feira 
30 de Julho de 2020 Po96es Poções 

Di'rio Oficial do 
W晒馴0
Diário Oficial do 
MUNICIPIO 

~ 

CERTIFICA O DIGITAL: B6QLYQNWB5LWGQYT6LS2CA 

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

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: B6QLYONWB5LWGQYT6LS2GA 

Esta edigão encontra-se no site oficial deste ente. 
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CONTRATO DA SOCIEDADE LIMITADA: 
FWMT MED SERVICOS MEDICOS LTDA 

Pelo presente Instrumento Particular de Contrato Social 

DANIELA LIZ CARIBE DE FREIrAS SILVA nacionalidade BRASILEIRA, nascida 
em 05/11/1992, SOLTEIRA, MEDICA, CPF n。  012.876.525-90, CARTEIRA 
NACIONAL DE HABILITAいO n。  06312547004, Orgao expedidor 
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - BA, residente e domiciliado(a) 
no(a) RUA MARECHAL ANDREA, 356, APT 102, PITUBA, SALVADOR, BA, 
CEP 41810105, BRASIL, representada neste ato por seu PROCURADOR ANDRE 
RICARDO SOUZA DE CERQUEIRA. nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 
26/08/1985, SOLTEIRO, MEDICO, CPF n 023.978.355-76, CARTEIRA NACIONAL 
DE HABILITA,AO if' 03799593380, Org豆o Expedidor DEPARTAMENTO 
ESTADUAL DE TRANSITO - BA, endere9o: RUA EMBIItA, 149, APT 1503, 
PATAMARES, SALVADOR, BA, (NP 41680113 

WASHINGTON (JOUVEIA SANTOS FILHO nacionalidade BRASILEIRA, nascido 
em 04/02/1994, SOLTEIRO, MEDICO, CPF n。  018.138.305-50, CARTEIRA 
NACIONAL DE IIABILITACAO n。  05513466437, Orgao expedidor 
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - BA, residente e domiciliado(a) 
no(a) RUA SILVEIRA MARTINS, 3200, APT 801, EDIF ORQUIDEA, COND 

a 	RESERVA ATLANTICA IIBLOC() D, CABULA, SALVADOR, BA, CEP 41150000, 
ー 	BRASIL, representado neste ato por seu PROCURADOR ANDRE RICARDO 

SOIJZA DE CERQUEIRA, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 26/08/1985, 
SOLTEIRO, MEDICO, CPF ii。  023.978.355-76, CARTEIRA NACIONAL DE 
I-IAI3ILITA AO n。  03799593380, Org百o Expedidor DEPARTAMENTO ESTADUAL 
DE TRANSITO - BA, endere9o: RUA EMBIRA, 149, APT 1503, PATAMARES, 
SALVADOR, BA, CEP 41680113 

FELIPE BARRETO SAN(jIOVANNI nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 
25/03/1990, SOLTEIRO, MEDICO, CPF no023.579.955-64, CARTEIRA NAC1ONAL 
I)E I-IABII.ITAぐAO n。  06279038866, Org吾o expedidor I)EPAR'I'AMENTO 
ESTAI)UAL I)E TRANSII'() ー  BA, residente e domiciliado(a) no(a) RUA NOVO 
HORIZONTE, 39, APT 1003 BLOCO 140 A, ACIJPE DE BRUTAS, SALVADOR. 
BA, CEP 40290735, BRASIl., representado ncste ato por seu PROCURAI)OR 
ANI)RE RICARI)() SOL MA 1)1 CERQUEIRA. nacionalidade BRASILEIRA, nascido 
cm 26/08/1985, SOLtEIRO, MEDICO, CIF 110 023.978.355-76, CARTEIRA 
NACIONAL DE IIABII.Il'ACAO n。  03799593380, Orgao Expedidor 
DEPARTAMENTo ES'l'ADI AI.. DE TRANSITo - BA, endere9o: RUA EMBIRA, 
149, APT 1503, PATAMARES, SAI.VAI)OR, BA, CH' 41680113 

TOMAZ LIMA MOREIRA nacionalidade BRASIl'EIRA, nascido em 20/07/1995, 
SOLTEIRO, MEDICO, CPF n。  027.417.475-80, CARTEIRA NACIONAL DE 
IIABILITACAO 0。  06036460090, Org吾o expedidor DEPARTAMENTO ESTADUAl. 
DE TRANSITO - BA, residente e domiciliado(a) no(a) RUA MANOEL ANDRADE 
(lOT P VILLE). 373, APT 306, EDIF RES.BOTTICELLI P VIL, PrFUBA, 
SALVADOR, BA, CEP 41810815, BRASIL, representado neste ato por seu 
PROCURADOR ANI)RI二  
RICARDO SOUZA I)E CERQUJEIRA, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 
26/08/1985, SOLTEIRO, M'I)ICO, CPF n。  023.978.355-76, CARTEIRA NACIONAl. 

Req: 81000000389210 	 P自gnm 】  

也  

ルCEB 

Junta Comercial do Estado da Bahia 	 16104/2020 
Certifico o Registro sob o n。  29204727698 em 16/04/2020 
Protocolo 204409039 de 16/04/2020 
Nome daempte*a FWMT MED SERVICOS M自DICOS LIDA NIRE 28204727叫  
Este documento pode ser verificado em http:llregln.Juceb.ba.gov.br/AUTENTICACA000CUMENTOS/AUTENTICACAO,aspx 
Chancela 270055674228241 
Esta cpia foI autenticada dlgitalmente e assinada em 16/04/2020 
α茸Tiana R・gila M O de Ar8帥,一 Secret自血心●囲  
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CONTRATO l)A SOCIEDADE LIMITADA: 
FWMT MED SERVICOS M DICOS LTDA 

DE HABILITACAO o1' 03799593380, Orgao Expedidor DEPARTAMENTo 
ESTADUAL DE TRANSITo - BA, endere9o: RIJA EMBIRA, 149, APT 1503, 
PATAMARES, SAL VAI)OR, BA, CEP 41680113 

PJ MED PARTICIPACOES E (IES'I'AO DE SAUDE LTDA CNPJ 26652785000170, 
N1IRE 29204363793, corn sede no(a) AVENIDA TANCREDO NEVES, 620, EDF 
MUNDO PLAZA, SALA 307, CAMINHO DAS ARVORES, SALVADOR, BA, CEP 
41820020, BRASIL, representada neste ato por REPRESENTAN'I'E ANTONiO 
GABRIEL TRINDADE MIRANDA, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 
05/06/1983, CASADO em COMUNhAO PARCIAL. DE BENS, M DICO, CPF n。  
824.555.115-53, CARTEIRA I)E 1i)ENT】1)ADE PROFISSIONAL n。  023290, Org'o 
Expedidor CONSEIJIO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DA IIAIUA - BA, 
enderego: CAM JOAO I)IIRVAL CARNEIRO, 510, APT 1002, PERNAMB1JES, 
SALVADOR, BA, CEP 41100290 

MARIO VIANA SANTANA 1-&O1)RJGUES nacional idade BRASILEIRA, nascido em 
07/03/1996, SoLTEIRO), MI与DICO, CPF n。 859.096.635-69, CARTEIRA NACIONAL 
DE HABILITACAO n。  06529887560, Org白o expedidor DEPARTAMENTO 
ESTADUAL DE TRANSITO - BA, residente e domiciliado(a) no(a) RIJA DOUTOR 
PEDRO 1)E SOIJZA PONDE. 45. APT 902. EDIF PABLO CASAL. JARDIM 

. 	API1EMA, SALVADOR, BA, CEP 40155270, BRASIl., representado neste ato por 
ー 	seu PROCURADOR ANI)RE RICARDO SOUZA DE CERQUEIRA, nacionalidade 

BRASILEIRA, nascido em 26/08/1985, SOLTE1RO, MEDICO, CPF n。  023.978.355- 
76, CARTEIRA NACIONAL DE HABILITACAO n。  03799593380, Org百o Expedidor 
DEPARTAMENTO ESTAI)LAL DE TRANSITO - BA, endere9o: RITA EMBIRA, 
349, APT 1503, PATAMARES, SALVADOR, BA, CEP 41680113 

KLEBER AN'I'AS MEYER nacionalidade BRASIlEIRA, nascido em 28/03/1996, 
SOLTEIRO, MEDICO, CPF n。  860.419.035-07, CARTEIRA NACIONAL DE 
HABILITAいO n。  06191144502, Orgao expedidor DEPARTAMENTO ESTADUAL 
DE TRANSITO - BA, residente e domiciliado(a) no(a) AVENIDA SETE DE 
SE1'EMBRO, 3514, APT 	1601, CAMPO GRANDE, SAlVADOR, BA, CEP 
40080001, BRASIL, representado neste ato por seu PROCURADOR ANDRE 
RICARI)() SOUZA I)E CERQUEUtA, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 
26/08ノ1985, SOLTEIRO, Ml包DICO, CPF n。 023.978.355-76, CARTEIRA NACIONAL 
I)E I-IABIL1'I'ACAO n。  03799593380, Orgao Expedidor DEPARTAMENTO 
ESTAI)UAL I)E TRANSITO - BA, endere9o: RIJA EMBIRA, 149, APT 1503, 
PATAMARES, SALVADOR, BA, CEP 41680113 

Resolvem constituir uma sociedade limitada mediante as seguintes cl自usulas 

DO NOME EMPRESARiAL, DA SEI)E E DAS FILIAIS 

CLAUSULA PRIMEIRA. A sociedade gira sob o nome empresarial F'WMT MED 
SERVICOS M DICOS LTDA e nome fantasia EWM1' MED SERVICOS MEDICOS 

CLAUSULA SEGUNDA. A sociedade tern sede: RUA DOS JASMINS, 315, 
SALA:05, PLANALTO II, CATU, BA, CEP 48,1 10-000 

Req: 81000000389210 
	 Pagina 2 
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Junta Comercial do Estado da BahIa 	 16/0412020 
Certifico o Registro sob o n。  29204727698 em 16/04/2020 
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('ONTRAT() DA SOCIEDADE I IMITADA: 
FWMT MED SERVKX)S M'I)I('OS LTDA 

CLAUSULA 'I'EItCICIRA. A sociedade poder自, a qualquer tempo, abrir ou fechar filial 
ou outra dependencia, mediante alterag且o contratual, desde que aprovado pelos votos 
correspondentes dos s6cios, no mnimo, a trs quartos do capital social, tios termos do 
art. 1076 da Lei n。  10.406/2002 

1)0 OBJETO SOCIAL E DA I)IJRACA() 

CIJAUSULA QUAR'I'A. A sociedade tem por objeto(s) social(ais) 

ATIVIDADES DE ATIiNDIMENT() HOSPITALAR, ATIVIDADES DE 
ATENDIMENTO EM PRONTO-SOCORRO E UNIDAI)ES HOSPITALARES PARA 
A1'ENDIMENTO A IJRGENCIAS, ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAI, 
RESTRITA A CONSUlTAS 

CODIFICA（】AO DAS AT! VIDAJ)ES ECONOMICAS 

8610-1ノ01 - atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para 
atendimento a urgencias 
8610-1/02 - atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para 
atendimento a urgencias 
8630-5/03 - atividade m己dica ambulatorial restrita a consultas 

CLAUSULA QUINTA. A empresa iniciara suas atividades a partir da data do 
arquivamento e seu prazo de dura9od indetenninado 

DO CAPITAL SOCIAL 

CLAUSULA SEXTA: () capital social subscnto ser自  de R$ 10.000,00 (Dez Mil Reais) 
dividido cm 10.000 (dez mil) quotas dc valor nominal ItS 1,00 (tim Real) cada uma, 
totalmente integralizado neste ato em moeda corrente do pais 

Pargrafo tinico: O capital social fica assim distribuido entre os s6cios 

DANITELA LIZ CARIBE 1)l EREITAS SIl,VA, com 1.500 (um mil e quinhentos) 
quotas, perfazendo um total de RS 1.500,00 (mil e quinhentos reais) integralizado; 
WASHINGTON GOUVEIA SANTOS FII.}1O, com 1.500 (um mil e quinhentos) 
quotas, perfazendo um total dc ItS 1.500,00 (mii e quinhentos reais) integralizado; 
FELIPE BARRETO SANGIOVANNI, com 1.500 (um mil e quinhentos) quotas, 
perfazendo um total de R5 1.500,00 (mil e quinhentos reais) integralizado; 
TOMAZ LIMA MOREII1A, coin 1.500 (um mil e quinhentos) quotas, perfazendo um 
total de RS 1.500,00 (mil e quinhentos reais) integralizado; 
PJ MED PARTICIPACOES E (IESTAO DE SALJI)E LTDA, com 1.000 (um mil) 
quotas, perfazendo um total dc RS 1.000,00 (mil reais) integralizado; 
MARIO VIANA SANTANA RODRIGUES, com 1.500 (um mil e quinhentos) quotas, 
perfazendo um total de RS 1.500,00 (mil e quinhentos reais) integralizado; 
KLEBER ANTAS MEYER, com 1.500 (um mil e quinhentos) quotas, perfazendo um 
total de RS 1.500,00 (mii e quinhentos reais) integralizado; 

Req: 81000000389210 
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CONTRATo l)A SOCIEDADE LIMITADA: 
FWMT MEl) SERVICOS M'DICOS LTDA 

CL USULA SttIMA. As quotas s百o indivisiveis e nao poderao ser cedidas ou 
transferidas a terceiros sem o consentimento do(s) outro(s) s6cio(s), a quem fica 
assegurado, em igualdade de condi96es e preりo direito de preferncia para sua 
aquisi9 o, se postas a venda, formalizando, se realizada a cess自o delas, a altera9ao 
contratual pertinente 

CLAUSULA OITAVA. A responsabilidade de cada s6cio e restrita ao valor de suas 
quotas, mas todos respondem solidariamente pela integraliza9自o do capital social 

DA ADMINISTRACAO E DO PRO LABORE 

CLAIJSULA NONA. A administra9ao da sociedade caber' ISOLADAMENTE a(o) 
n百o S6cio ANDRE RICARDo SOUZA DE CERQIJEIRA nacionalidade 
BRASILEIRA, nascido emll 26/08ノ1985, SOLTEIRO, M主I)ICO, CPF n。  023.978355ー  
76, CARTEIRA NACIONAL DE l-JAJ3ILITACAO 11。  1)3799593380, Org自o expedidor 
DEPARTA?vffiNTO ES'lAi)UAL DE TRANSITO - BA, residente e domiciliado(a) 
no(a) RUA EMBIRA, 149, APT 1503, PATAMARES, SALVADOR, BA, CEP 
41680113, BRASIL, com os poderes e atribui96es de representa9ao ativa e passiva na 
sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos 
no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome 
empresarial, vedado, no entanto, faze-lo em atividades estranhas ao interesse social ou 
assumir obriga96es scia em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como 
onerar ou alienar bens im6veis da sociedade, sem autoriza9ao do(s) outro(s) s6cio(s) 

Par血grafo " nico. Os s6cios acordam que nao haver自  retirada a titulo de pr6-labore 

DO BALANく’o PATRIMONIAL 1)0S LUCROS E PERDAS 

CLAIJSULA DECIMA. Ao termino de cada exerncio social, em 31 de dezembro, o 
administrador prestar contas justificadas dc sua administra9ao, proccdcndo a 
elabora9ao do invent自rio, do balan9o patrimonial e do balan9o de resultado econ6mico, 
cabendo aos s6eios, na proporao de suas quotas, os lucros ou perdas apurados 

§lo Por delibera9ao dos s6cios a distribui9ao de lucros poder自  ser em qualquer periodo 
do ano a partir de resultado do perodo apurado 

§2。  A distribui9ao dos lucros poder nao obedecer a participa9ao do s6cio desde que 
aprovada pelos s6cios cotistas 

CL USULA DtCIMA PRIMEIRA. Nos quatro meses seguintes ao termino do 
exercicio social, os s6cios deliberar豆o sobre as contas e designarきo administrador(es), 
quando for o caso 

DO FALECIMENTO DE S6CIO 

CLAUSULA D重CIMA SEGUNDA. A sociedade nao se dissolver' com o falecimento 
de qualquer dos s6cios, mas prosseguir自  com os remanescentes, liquidando-se as cotas 
do falecido, para o que ser自  realizado, em trinta dias da ocorrencia, um balan9o especial 
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('ONTRATO I)A SOCIEDAI)E LIMITADA: 
FWMT MEl) SERVI《 OS M DICOS LEDA 

para apura9言o dos haveres a serem pagos aos herdeiros do falecido, pagando a 
sociedade ou os s6cios remanescentes, aos herdeiros do falecido, suas quotas de capital 
e sua parte nos lucios a que fizer jus o falecido, apurados at己  a data do falecimento 

Par'graro" nico. O mesmo procedimento ser adotado em outros casos em que a 
sociedade se resolva cm rela9ao a seu socio 

I)A I)ECI4ARA A() DE DESINII'EDIMEN'E() 

CL USULA D'CIMA TERCEIRA. O(s) Administrador (es) declara(m), sob as 
penas da lei, que n合o est白  impedido de exercer a administrag自o da sociedade, por lei 
especial ou em virtude de condena9o criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, 
a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos publicos, ou por crime 
falimentar, de prevaricac豆o, peita ou suborno, eoncussao, peculato ou contra a economia 
popular, contra o sistema linanceiro nacional, contia normas de defesa da concorrncia, 
contra as rela96es de consumo, f p白blica ou propriedade 

RESPONSABILIDADE T'CNICA 

CLAUSIJLA D重CIMA QUARTA. Caber自  aos s6cios no exercicio da 
responsabilidade t6cnica aplicar seus conhecimentos com completa autonomia 
atendendo as normas e a legisla9百o em vigor, sendo estes diretamente respons白veis 
pelos seus atos praticados na execuv百o dos objetivos sociais 

DOS CASOS OMISSOS 

CLAUSULA D'CIMA QUINTA. Os casos omissos no presente contrato serao 
resolvidos pelo consenso dos s6eios, com observancia da Lei n。  10.406/2002 

FORO 

CLAUSULA I)LCIMA SEXTA. Fica eleito o foi-o de SALVADOR - BA para o 
exercicio e o cumpnmento dos direitos e obriga96es resultantes deste contrato 
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E, por estarem assim justos e ccntratados, lavram este instrumento 

SALVADOR, BA, 14 de abril dc 2020 
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DANIELA LIZ CARIBE DE FREITAS SILVA 
P/f': ANDRE RICARDO SOUZA DE CERQUEIRA 
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CONTRAil) DA SOCIEDADE LIMITADA: 
FWMT MEl) SERVICOS M'DICOS LTDA 

WASHINGTON GOUVEIA SANTOS FILHO 
PIP: ANDRE RICARDO SOUZA DE CERQUEIRA 

FELIPE BARRETO SANGIOVANNI 
PIP: ANDRE RICARDO SOUZA DE CERQUEIRA 

TOMAZ LIMA MOREIRA 
PIP: ANDRE RICARDO SOUZA DE CERQUEIRA 

PJ MED PARTICIPACOES E GESTAO DE SAUDE LTDA 
Representado por: ANTONIO GABRIEL TRINDADE MIRANDA 

MARIO VIANA SANTANA RODRIGUES 
PIP: ANDRE RICARDO SOUZA DE CERQUEIRA 

KLEBER ANTAS MEYER 
PIP: ANDRE RICARDO SOUZA DE CERQUEIRA 

ANI)RE RICARDO SOUZA I)E CERQUEIRA (ADMThJISTRAI)OR) 

Visto 
PEDRo AIJG1J STO BAFIJA Ml 三  NEZES 

(OAB-BA 39795) 
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DE LICENCA 0065512020 DE LICENQA 00655/2020 
、  

20/0-4/2020 20/04/2020 

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 
36.951.3011000148 
MATRIZ 

COMPROVANTE DE iNscRigÃo E DE SITUAÇÃO 
CADASTRAL 

1)1\16T/04720A 287
TURA 

NOME EMPRESARIAL 
FWMT MED SEFtVICOS MEDICOS LEDA 

TITULO 00 ESTABELECIMENTO (NOME OE FANTASIA) 
FWMT MED SERVICOS MEDICOS 

PORTE 
DEMAIS 

CODIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONOMICA PRINCIPAL 
86.10-1-01 - Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgencias 

CODIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÓMICAS SECUNDARIAS 
86.10-1-02 - Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgencias 
86.304-03 - Atividade médica ambulatorial restrita a consultas 

I CÓDIGO E DESCRIÇA0 DA NATUREZA JURÍDICA 
-1 206-2 - Sociedade Empresaria Limitada 
I 

LOGRADOURO 
R DOS JASMINS 

NOMERO 
315 

COMPLF_MENTO 
SALA 05 

CEP 
48.110.000 

BAIRRO/DISTRITO 
PLANALTO II 

MUNIC4P10 
CA711 

UF 
BA 

ENDEREÇO ELETRONICO 
ADM.PJMED@GMAIL.COM  

TELEFONE 
(71) 3019-4488 

ENTE FEDERATIVO RESPONSAVEL (EFR) 
...... 

SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
16/04/2020 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

SITUAÇÃO ESPECIAL 
nos.. 

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 

Aprovado pela Instru9白o Normativa RFB no i .863, de 27 de dezembro de 2018 

Emitido no dia 20104/2020 白  s 10:35:32 (data e hora de BrasIlia) 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.863, de 27 de dezembro de 2018. 

Emitido no dia 20/04/2020 às 10:35:32 (data e hora de Brasilia). P白gina: lii Página: 1M 
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ANEXO X 

DECLARAいO DE RESPONSABILIDADE T亡CNICA E CINCIA A RESPEITO 
DA NECESSIDADE DE INSCRI9AO DA EMPRESA NO 6 RGAO DE CLASSE 

Eu FELIPE BARRETO SANGIOVANNI, medico. inscrito no Conselho Regional de 
Medicina do Estado da Bahia sob n 3566918A. portador de CPF No 023.579.955- 
64. declaro para os devidos fins de direito que que assumo a responsabilidade 
tcnica do Estabelecimento abaixo discriminado 

CNPJ' 3&95130110001-48 
Raz.o Social: FWMT MED SERVICOS MEDICOS LTD? 
Endereo: Rua dos Jasmins, n.315, Planalto II. 
CEP: 48110-000, no Municipio de Catu - BA 

. 	Declaro ainda estar ciente e me comprometer a apresentar ao contratante no 
prazo maximo de 03 (trs) meses o comprovante de inscrio desta empresa junto 
ao Conselho de Classe, sob de resciso contratual ou de decair o direito 
contrata o 

Em Po es, 	 de /{..k
、  " 	 de 2020 

l 、  

WLIPE 6ARRE+O SANGIOQA諭i 
Mdico CRM・  35669I8A 

FWMT MED SERVICOS MEDICOS LTDA 
Rias dai Jasasri , n 315,8.4.05 

CitaM - CIP 44$ $0000 
Fan, (71)3019.4449 
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ANEXO VI 

DECLARACAO DE NAO IMPEDIMENTO 

Declaramos, sob as penas da lei, que esta proponente n豆o incorre em quaisquer das 

seguintes situa96es 

a) Ter sido declarada inid6nea por ato do Poder Publico 

b) Ter sido apenada corn suspens言o tempor自ria de participac白o em licita"o e 

irnpedmento de contratar corn a Adminstra"o, nos u flrnos dois anos 

C) Impedida de licitar de acordo con o art 90 da Lei Federal n 8 666/93 e suas 

訓tera96es 

Nos termos do art 55 inc XIII da Lei n 8 666/93 e suas alteraC6es. cornprcrnetemo 

nos a informar a ocorrncia de fato superveniente impeditivo da habilita‘白o e 

qualifica9自o exigidas no edital 

Por'6es - BA 06 de agosto de 2020 

zた_-y  
州ヂE R)CAR9WSOkJZA DE CEROUEIFLA 
Re,resentante legal 

「 36.951.30110001-48 コ  
FWMT MED SER VICOS MEDICOS 

LTDA 

Rua dos ia,muns, Numero 315 

~Planalto U, Saia CS. ((P 48 110. 000 	~ 

[VNI Mip糾RvにOS"tiICOS L IVA 
R,1ニラン 3J”・、h，・， 31!,&"f、  
'JレIい  cir 45l;o.0o 

I ル」 	‘4．ロ,'13,' 
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ANEXO IV 

DECLARAAO DE QUE NAO EMPREGA MENOR DE IDADE 

FWMT MED SERVICOS MEDICOS LTDA inscrito no CNPJ sob on。  36・951・ 30110001- 

48. por intermedio de seu representante legal o(a) Sr.(a) ANDRE RICARDO SOUZA DE 

CERQUEIRA. portador(a) da Cl. n 0887894623 e do CPF n。  065.736 005-84 

DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art 27 da leu n.8 666/93. de 21 de junho 

de 1993. acrescido do inciso XXXIII do art. 7。  da Constitui"o Federal, que nao emprega 

menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e. que nao emprega 

menor de dezesseis anos 

Por6es- BA, 06 de agosto d' '20 

一．一u“し叩m 

鷲猫iふ‘ 
AN ・  ・  ‘・DI' OUZA DE CERQUEIRA 
R prese tante L ・  at 

「 36・951・30110001-48 コ  
FWMT MED SERVICOS MEDICOS 

I 	Rua dos Jj、rn.n', NUmero 315 	l 

~Planalto II. Sala OS, CEP 48 i1OTh) 	~ 

mwMED SEICJにOち健bicos LIDA 
Ria dos J&,?ThnS" 315 Saia 05 

CSBA -CE P 41110100 
""F「）加41』2り2 



ANEXO V 

DECLARACAO DE RECEBIMENTO DE INFORMACOES 

FWMT MED SERVICOS MEDICOS LTDA inscnto no CNPJ sob o n 36.951.30110001-

48 Dor intermedio de seu reoresentante legal ota〕  Sr l al ANDRE RICARDO SOUZA DE 

CERQUEIRA portador(aj da C I n 0887894623 e do CPF n 065 736 005-84 

DECLARA sob as penas da ei que recebi todas asI ntorrna うes necessarlas para os 

fins de credenciamento constantes do Edital acima refendo 

Por'es- BA 06 de agosto de 2020 
ノ  

ノ ノ  グ M二鱗鵬鴛‘ 
AND' RI'ARD.'OUZADECERQUEIRA 
Re' ese. ante 	at 

「 36.951.30110001-48 コ  
FWMT MED SERVICOS MEDICOS 

LTDA 

Rua do, Ja;rn,r.;. ti.rterc 31ら  

~Planalto li. Sala 05. tIP 4b 110 OCX) 	~ 

Iリ” MII) SERIrOS MEDiCOS t 0* 
H~a 」f,S 」””m5- 」1う 5a」二 , 

（ンr'BA -CII' 4BIIりコ加  



母（ Iくlm 1 ) 
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CERTiDAO DE INSCRICAO 

Certificamos, para os devidos fins, que o (a) Or(a). FEUPE BARRETO SANGIOVANNI・  
a CPF 023.579.955・64, encontra-se inscrito(a) neste Gonselno Regional ae Mealcifla. 500'0 
'n"mero 35669, desde 20/0412020, estando habflutado(a) a exercer a meaic;na neste 

Estado 

Salvador, 27 de abril de 2020. 

A autenticidade desta certidao poder' ser confirmada na p'gina do Conselho 

Regional de Medicina do Estado da Bahia 
● (httP://websemc・cremeb.org  brthomeNerficaAutenticidade), atrav's do c6digo 

Ob7bd4 74-3934-4f91 -Bbf3-a90c47f1 fe132 

"01 
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CONTRAIl DE NAT RAN 

CNH Digital 
Departamento Nacional de Trnsito 

QR-CQDE 

Documento assinado com certificado digital em 
conformidade com a Medida Provis6ria no 
2200-2/2001. Sua validade poder自  ser confirmada por 
meio da compara9ao deste arquivo digital com o 
arquivo de assinatura (.pls) no endere9o: 
chttp:llwww.serpro.gov.br/assinador-digital> 

SERPRO / DENATRAN 

● 
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CERTIDAO DE INSCRI9AO 

Certificamos, para os devidos fins, que o (a) Or(a). FELIPE BARRETO SANGIOVANNI, 
CPF 023.579.955・64, encontra-se inscrito(a) neste Conselho Regional de Medicina, sob o 
nロmero 35669. desde 20104/2020. estando habilitado(a) a exercer a medicina neste 

'tstaao. 

Salvador, 24 de julho de 2020. 

A autenticidade desta certid白o poder' ser confirmada na p'gina do Conselho 
Regional de Medicina do Estado da Bahia 

.http:llwebsemc.cremeb.org.br/homelVerificaAutenticidade), atrav's do c6digo: 

f03c4665-e2d7-41 81-8971・02c3b66f9ac4 

ti 



Forma戸o Complementar 
● 2015 - 2015 

2015 - 2015 

2009 - 2009 

Felipe Barreto Sangiovanni 
白に世「 t叫o 隊  a 、’い L い  いh C、  hUp りcitにらし npq い  

II) I jibes. 7507305840415321 

目’m山it 2211.7,叫、o すい」 m oJ" 04/0玉2016 

507引叫3404153フ 1 

Possui gradua'jo em Farmacia pela Universidade Federal da Bahia, desde 2013. Em 2014 iniciou o curso de medicina 

na Escola bahiana de Medicina e Saude Publica, onde em 2015 ingressou no Grupo de Ciencias Morfofuncionai5 atuando 

como monitor. (Texto informado pelo autor) 

IdentfiCa‘きo 
Nome 

Nome em cita'6es bibliogr自ficas 

Lattes ID 

Felipie Bnrreto Sangiovaniや  
SANCiIC)VANNI, P B 

' http川cl te s.c e pq,b「ノ750730534り'315 ョ 23 

Endereo 

Forma9含o aCademica/titula戸o 
2020 	 Or 川uciciri pm andamento em Medir i!ld 

Escola 8.小 ana de Medicina e Saude PLblica. E BMSP. Brasil 

2008-2013 	 (ii .iduacdo em Fョ「け ia口ョ  

iliuver ,rdedp Federal da Bahia. 0FBA Bras/ 

Lいlo B.cirna rr ad ores de 巨s'o gionreru lar e tubular rendi revisao de literatura 

0'1int.iilo- Cynara Comes Barbosa 

、コ ipO 3(or rijas Mo riot uncioria:s SOM にar ga horaria: 100h) 

E crok, ＆止:3,12 de Medicina e Saude Publica. EBMSP. Brasil 

×‘Mo. tra C:en tifica e Cultural e Xiii Jornada d引nicia戸o Cientficaノ刊B 

F scrila (litriana dp Medicina e Saude Publica. EBMSP. Brasil 

XXIX Sima riョ di larrn ロョ da U干 BAMincursロ  」e Farmacos imunomod しlOdores にa rgョ hora ria 

8 

Li l i ver, idade F odiei dl da Bahia. U F BA. Bras i 

×川×Siiia n ・ j dc' forn,ョcia da UF BA Minicurso de Hematologia にarga CorAria 8h1 

Un ivrisidade Feder訓 da Bahia UFBA Bra引  

×川K S'irar.i de lii macia da UF 日A にaga りロ「ar ョ  oコhi 

しn iveisid.i山 ri' d e「川 da Bahia. UFBA. Brasil 

2009 - 2009 

2009 - 2009 

Idiomas 
Ingls 
	 Ccr,n reende P.azoaveimente. Fala 2euco. Le Bem. Escreve Razoavelmente 

Produ'6es 



Eventos 

ANLjNES. V. L. C. SILVA, M S V A SA 5JGRJVANNI, 1.8.: SANIANA, A C ALVES, D N SILVEIRA, I. ftC. B.. Corre!a o 

Chn:co-Morfotogica a Irnportanc,a da mc 与og:a 'ic diagnostico de doerい52015( Gutro) 

Pa引na gerada pHo 「甘erraC山「ば山o tattec elo 母hに己善 

● 



BAH lANA 
ESCOLA 匡甘EDに酬AE SALJ旺  Pt,臥にA 

DECLARAいo 

Declaro, para os devidos fins, que Felipe Barreto Sangiovanni, brasileiro, nascido 

em 25/03/1990, filho de Michele Giuseppe Mario Sangiovanni e Rita de C白ssia 

Barreto Sangiovanni, concluiu o Curso de Bacharelado em Medicina, reconhecido 

pelo Decreto n.。  43.559, de 23/04/1958, publicado no D.O.U. do dia 23/04/1958 e 

que a cola●o de grau foi realizada por esta lES em 16/04/2020. 

Salvador, 17 de abril de 2020. 

Prof.a Vera L"cia Martins do Ros白rio 
Secret白ria Geral 

Escola Bahiana de Medicina e SaOde P"blica 
ニ  1 
~ 仁
て  ．  
主盲  
’ 二、  

× 』  
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「 婆  

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S) 

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal Escola Bahiana de Medicina e 
Sa ロ de Publica. Para verificar as assinaturas clique no link: 
https://bahianaeducacao.portaldeassinaturas.com.brNerificar/F2B6・A051 ・A45A-045B ou v白  at o site 
https://bahianaeducacao.portaldeassinaturas.com.br  e utilize o c6digo abaixo para verificar se este 
documento 6 v自lido. 

C6digo para verifica9白o: F2B6-A051-A45A-045B 

ill'旧UI旧uIrn朋朋U 
Hash do Documento 

5D1 E24572436l 9B785990D23A23C7AA2FA21 1 Al 49F9B02976686E477F0F4EB54 

e)(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 1710412020 e (s白o) 

y Vera Lucia Martins Do Rosario - 353.***.***191 em 17/04/2020 

08:46 UTC-03:00 

Tipo: Certificado Digital 

● 



CERTェIDAO NEGATひlA DE D豆BェTOS TRABALH工STAS 

CNPJ: 36.951.301/0001-48 
Certidao fl。 : 9431324/2020 
Expedi ao: 20/04/2020,a s 20:42:48 
Validade: 16/10/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedi9ao. 

Certifica-se que o CNPJ sob o n。  36.951.301/0001-48, NAO CONSTA do 
Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. 

- 	Certidao emitida corn base no art. 642-A da Consolidacao das Leis do 
ー 	Traba上rio, acrescenヒaco pe山a L eユ  nい  ユ2 ・ 440, a e 1 ae ju.Lno o.e ZU上」 , e 

na Resolucao Administrativa n。  1470/2011 do Tribunal Superior do 
Trabalho, de 24 de agosto de 2011. 
Os dados constantes desta Certidao sao de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho e estao atualizados at6 2 (dois) dias 
anteriores a data da sua expedi9ao. 
Certidao expedida sem indica9ao do nome/razao social, tendo em 
vista que o CPF/CNPJ consultado nao figura na 丘  ltima versao da base 
de dados da Receita Federal do Brasil - RFB enviada ao Tribunal 
Superior do Trabalho - TST. Para saber a situa9ao desse CPF/CNPJ, 
consulte o sitio da RFB (www.receita.fazenda.gov.br ). 
No caso de pessoa juridica, a Certidao atesta a empresa em rela9ao 
a todos os seus estabelecimentos, ag邑ncias ou filiais. 
A aceita9ao desta certidao condiciona-se a verificaqao de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 
’ ェn七erne七  (tittp ：ノノ www ・ ts七・］ us ・ Dr 」・  

Certidao emitida gratuitamente. 

ェNFORMA尊O ェMPORTANTE 
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessarios a identifica9ao das pessoas naturais e juridicas 
i nadおnp len七es perante a Jus七3.9a do Trabalho quan七o a s obrigaq6es 
estabelecidas em senten9a condenat6ria transitada em julgado ou em 
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos 
recolhimentos previdenciarios, a honorarios, a custas, a 
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes 
de execu9ao de acordos firmados perante o Minist6rio P丘blico do 
Trabaユho ou Comi日日員o de conciユ ia9ao Pr'vユa. 
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Prefeitura Municipal de Catu 

CENTRO-CATIJ-BA CEP:48110-000 

CNPJ: 13.800685/0001 -00 

CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS 
N自mero: 0021 32/2020.E 

Nome/Raz昏o Social: 

Nome Fantasia 

Inscri"o Municipal 

Endere9o 

FWMT MED SERVIOS MEDICOS LIDA 

FWMT MED SERVICOS MEDICOS 

000.476/016.41 	 CPF 

RUA DOS JASMINS, 315 

PLANALTO II CATU ・  BA CEP: 48110-000 

CPF/CNPJ: 36.951.301/0001-48 

RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA MUNICIPAL COBRAR QUAISQUER D亡BITOS QUE VIEREM A SER 

APURADOS POSTERIORMENTE, E CERTIFICADO QUE, ATE A PRESENTE DATA, NAO CONSTAM DEBITOS 

TRIBUTARIOS DO CONTRIBUINTE ACIMA CITADO PARA COM ESTE MUNICPIO 

Observa9o 

"""‘✩✩“"'"'""""""""""""""""""‘市✩育’""""""’青宙…宙宙’青古’""’✩山‘”✩✩✩‘""“✩山✩✩‘"""""","""","，" 

************************************ ******* ** 	 **** 	***************t* ************-************* A A A LA ****t*****A. A A A - . 

”~“"""","************_*******************t** **_.. . 

 

"“✩● 	 - A●. - A-************ 	************************** 

 

~●”●●“士✩“●●“…✩✩‘"“●●“✩✩‘✩✩✩✩✩‘✩古“古古✩✩‘✩“✩脅青‘✩✩✩”…脅’士✩古青‘✩✩‘✩““古‘✩✩古脅‘去‘古古‘✩脅青“""""‘………●“"",．" 

Esta certid●o foi emitida em 	30/07/2020 	com base no C6digo Tribut自rio Municipal 

Certid百o v自lida at白: 29/08)2020 

sta certido abrange somente a Inscri9白o Municipal acima identificada 

C6digo de controle desta certid白o: 8600005030420075803117030002132202007301 

Certid百o emitida eletronicamente via internet. A aceita9百o desta certid五o est白  condicionada 白  verifica"o de sua 
autenticidade na Internet, no endere9o eletrnico 
flttps://catu .saatri.com.br, Econ6mico - Certid言o Negativa - Verificar Autenticidade 

Aten,o: Qualquer rasura ou emenda invalidar自  este documento 

Impresso em 30/07/2020 白  s 10:00:33 



INSCRIAO ESTADUAL CNPJ 

RAZAO SOCFAL 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) 

3&951.30110001・48 

‘，プ ‘ ' GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 

鳶aa SECRETARIA DA FAZENDA 

Emiss言o: 04/08/2020 15:21 

Certid負o Negativa de D'bitos Tribut豆rios 

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 deli de dezembro de 1981 ・  Cdigo 
Tributrio do Estado da Bahia) 

Certidao No:o 20202227516 

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

Esta certidao engloba todos os seus estabelecimentos quanto 白  inexistncia de d白bitos, inclusive os inscritos na Divida 
Ativa, de compet'ncia da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda P"bhca do Estado da Bahia 

cobrar quaisquer d白bitos que vierem a ser apurados posteriormente 

Emitida em 04/08/2020, conforme Portaria n。 918199, sendo v自lida por 60 dias, contados a partir da data de sua 
● emissao 

A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS 
FAZENDARIAS OU VIA INTERNET, NO ENDERECO http:llwww ・ sefaz・ba.90V・br 

Vlida coni a apresenta9●o conjunta do cart'o original de inscri弾o no CPF ou no CNPJ da 
Secretaria da Receita Federal do Ministrio da Fazenda 

ngina I del 
	 ReにertidaoNegativa.叩I 



20/04/2020 

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

CERTIDAO NEGATIVA DE D'BITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E A DIVIDA ATIVA 
DA UNIAO 

Nome: FWMT MED SERVICOS MEDICOS LTDA 
CNPJ: 36.951.3011000148 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de 
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas,6 certificado que 
n白o constam pendencias em seu nome, relativas a crditos tribut自rios administrados pela Secretaria 
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscri96es em Dvida Ativa da Unio (DAU) junto a 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN). 

Esta certidao 6 v白lida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para 
todos os 6 rg白os e fundos p"blicos da administra9百o direta a ele vinculados. Refere-se a situa'o do 
sujeito passivo no a mbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribui"es sociais previstas 
nas alineas 'a' a 'd'do pargrafo 自  nico do art. 11 da Lei n。 8.212, de 24 de julho de 1991 

● A aceita"o desta certido est自  condicionada 白  verifica"o de sua autenticidade na Internet, nos 
endere9os <http://rfb,gov.br ・  ou <http:f/www.pgfn.gov.br> 

Certid白o emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n。  1.751, de 2/10/2014 
Emitida 白  s 20:40:06 do dia 20/04/2020 <hora e data de Brasilia> 
V自lida ate 17/10/2020 
C6digo de controle da certid白o: D385.97B3,266E,9220 
Qualquer rasura ou emenda invalidar白  este documento 

1門  



eat anxa 94 

Certificado de Regularidade 
do FGTS 一 CRF 

InscriC各o: 36.951.301/0001-48 
Razao SocialFwMT MED SERVICOS MEDICOS LTDA 

Endere'o: 	RUA DOS JASMINS 315 SALA 05 / PLANALTO 11/CAIU / BA /48110-000 

A Caixa Econ6mica Federal, no USO da atribui きo que lhe confere o Art. 
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a 
empresa acima identificada encontra-Se em situa中o regular perante o 
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS. 

O presente Certificado nきo servir白  de prova contra cobranca de 
quaisquer d'bitos referentes a contribui6es e/ou encargos devidos, 
decorrentes das obriga'6es com o FGTS. 

Validade:01/08/2020 a 30/08/2020 

Certifica鍋o N"mero: 2020080105224464558511 

Informa,o obtida em 04/08/2020 15:19:42 

A utiliza'5o deste Certificado para os fins previstos err Lei esta 
condicionada a verificagきo de autenticidade no site da Caixa: 
www.caixa.gov.br  

04/O8/2Q20 Consilta Regularidade do Empregador 

mpsガ叩n糾―姐七げ cai×a9。v brIcon馴mc市pagesI(mpressa。戸  
I/l 



Lea' o4!:j?.M4ca!enhas 
eIeito iviuniqipai 

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
rNPJ! 1 &210L242/0001 -65 

A 

SECRETARIA DE FINANCAS/SETOR CONT BIL 

De acordo com a solicita9白o da Secretaria MuniciDal de Saude, determino que Vossa Senhoria- 	-------- 
鷺【票繁豊ミ,う！雪讐烈讐望「SOS or9amentrjos品Dazes d晶漏der滞暴論晶誌芸ご 
鷲驚鷺烈！reta por Inexigibilidade de Licita9白o referente a trabalho de mdic滞品’誌請蕊‘ 
Atendimento e Enfretamento 白  COVID 19 do Municinin dePnrP 

Gabinete do Prefeito, 07 de agosto de 2020 



トノー, （一  
vb Correia SiIv 

I 

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
Sf': 	CNPJ: 14.200.242/0001-65 

（弘轟還う  

DO SETOR CONTABIL 

PARA: GABINETE DO PREFEITO 

Senhor Prefeito, 

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

UNIDADE 03.07.01 - Fundo Municipal de Saude de Po96es 

ATIVIDADE 2.038 - Manuten9白o da Secretaria Municipal de Sa自de 

2.044 - Manuten9白o de Bloco MAC - M白dia e Alta Complexidade 

2.040 - Gestao das A96es de Aten9白o B自sica 

2.068 - Enfrentamento de Emergencia em Sa自de - COVID 19 

ELEMENTO DE DESP. 3.3.9.0.39.00 - Outros Serv. Terceiros - P. Juridica 

FONTE 02- exceto para atividade 2068 

14 - Transferncias de Recursos do SUS 

Po96es - BA, 07 de agosto de 2020 

$ 	 Atenciosamente, 

鼠志臨I 



欝 PREFEITURA MUNICIPAL DE POcoES 
fFI: 	CNPJ: 14.200.24210001-65 
	品読）  

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, referente ao processo administrativo n。. O. considerando a necessidade da contrata o 

direta por Inexigibilidade de Licita頭o referente a trabalho de m6dico para o Centro de Atendimento 

e Enfretamento 自  COVID 19 do Municipio de Po96es. 

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

legalidade・  em conformidade com a Lei 8.666/93, a fim de que a Comisso de Licita9o possa 

executar suas atribui96es com a modalidade/procedimento apropriada. 

Aguardamos a vossa apreciaao e aprova9ao se em consonancia. 

Gabinete do Prefeito, 07 de agosto de 2020. 

ascarenhas 
ipal 
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PARECER JURDICO 

EMENTA: Processo Administrativo n. 143- 

1/2020/Secretaria Municipal de Sa'de. Inexigibilidade 

n. 068/2020 FMS. 

Objeto: Contrata戸o direta por inexigibilidade de 

licita戸o referente a servi9os m'dicos para o Centro de 

Atendimento e Enfrentamento ao COVID-19 (tabela 

01/item 23), oriundos do Credenciamento n 005/2020. 

Assunto: Parecer Juridico 

CONTRATADO: FWMT SERVIOS M'DICOS LTDA 

Versa o presente parecer acerca do requerimento 

formulado pelo Exmo. Sr. Prefeito versando sobre a Contrata9含o direta 

por inexigibilidade de licita戸o referente a servi9os m'dicos para o Centro 

de Atendimento e Enfrentamento ao COVID-iS (tabela 01/item 23), 

oriundos do Credenciamento n 005/2020. 

Para este fim, a Secretaria ordenadora justificou a 

necessidade do servi'o e colacionou aos autos ampla documenta戸o da 

empresa especializada. 

Sabe-se que a regra nas contrata96es de servi9os por parte da 

Administra戸o Pロblica ' sempre o procedimento licitat6rio, sendo as 

exce'6es previstas em lei. 

Sucintamente, o mestre Hely Lopes Meirelles versa sobre a 

licita戸o: 

"Licita戸o e o procedimento administrativo mediante o qual a 

Administra95o seleciona a proposta mais vantajosa para o contrato de seu interesse" 

Pa. da Bandera『02 - Centro-Pocoes/Ba - Fone(77)3431 ・5800 ・  Fax (77)3431-5605 
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Muito embora a regra geral para se contratar com a 

Administra戸o Publica exija aos pretensos contratantes submeter-se 白  
realiza戸o de licita戸o, a pr6pria Lei n2. 8.666/93 traz algumas hip6teses, 

em casos excepcionais, em que n谷o ' necess'ria a realiza9含o do 

procedimento licitat6rio para a contrata戸o com a Administra戸o Pdblica. 

Tratam-se dos casos de dispensa de licita9首o e de 

inexigibilidade de licita9首o j白  mencionados anteriormente 

Prescreve o art. 25 do Estatuto das Licita'6es ser inexigivel 

a licita9谷o quando houver inviabilidade de competi9谷o para os servios 

t6cnicos 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さncias, publica96es, 

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

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

essencial e indiscutivelmente o mais adequado 白  plena satisfa9谷o do 

objeto do contrato. 

No presente caso, a empresa FWMT MED SERVIOS 

MEDICOS LTDA participou do ato administrativo de chamamento publico 

chamado credenciamento que pr白-qualificou profissionais de nvel 

superior e empresas para a presta戸o de servi9os tempor白rios. 

Cumpre salientar de antemさo que inexiste no ordenamento 

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

Desta maneira, em um primeiro momento, poderia se questionar se a 

ado戸o de tal sistema n含o esbarraria no Principio da Legalidade. A 

resposta e n5o. A figura do credenciamento ' , em verdade, um 

mecanismo, um sistema para se efetivar uma contrata9含o por 

inexigibilidade. Portanto, a base legal do credenciamento 6 justamente o 

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

Neste i nterim, vale ressaltar a decis含o do Plen自rio do 

Tribunal de Contas da Uni含o prolatada no processo 016.171/94: 

Pa. da Bandeira02 - Centro-Po96es/Ba - Fone(77)3431 ・5800 - Fax (77)3431-5805 
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"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首o dos servios e negociando-se as condi6es de 

atendimento, obt'm-se uma melhor qualidade dos servi9os alm do 

menor pre9o, podendo ser adotado sem licita戸o amparado no art. 25 da 

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

Ressalte-se ainda que em diversas outras oportunidades o 

Tribunal de Contas da Uni含o adotou o mesmo posicionamento, que, 
inclusive, foi adotado tambem pelos Tribunais de Contas Estaduais, 

podendo-se afirmar com certeza que est' 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谷o de toda a documenta9含o encaminhada 

pelos interessados, estes restar百o credenciados junto 白  Administra9首o 

P白blica, que poder白, a qualquer momento e independentemente de 

qualquer outro procedimento, contrat-los para a presta戸o dos servios 

que se fizerem necess白rios, observadas as condi'6es estabelecidas no 

instrumento convocat6rio, inclusive o preCo." 

' evidente que os processos de dispensa e de inexigibilidade 

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

num processo de licita戸o, entretanto devem obedi6ncia aos principios da 

legalidade, impessoalidade, moralidade, igualdade, publicidade e 

probidade administrativa impostos さ  Administra9言o P白blica. 

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

Ministro Homero Santos, relator do processo que aprovou o Regulamento 

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

particularidade do CREDENCIAMENTO 6 que permite buscar em todas as 

empresas e profissionais que preencham as condi'6es exigidas e aceitem 

a presta9含o do servi9o 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 

P9a. da Bandeira02 - Centro-Po"es/Ba - Fone(77)3431 -5600 ・  Fax (77)3431-5805 
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moralidade administrativa, tem-se o juizo de valor emanado do 

grupo social de beneficirios da assistさncia a que se destina o contrato, 

que dentre as empresas e profissionais prestadores dos servi9os m6dicos, 

escolhem aqueles de sua preferencia, seja pelo desempenho, experi6ncia 

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

outros requisitos relacionados com suas atividades, expungindo-se dessa 

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

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

ser白  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白  o mesmo pre9o." 

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

sistema do credenciamento,a exce戸o de alguns Estados que inseriram tal 

mecanismo em suas leis de licita96es, referida pr白tica d 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, 

nさo limita a interpreta戸o da inviabilidade de competi9含o, podendo ser 

esta configurada pela existencia de fornecedor exclusivo, ou, conforme 

demonstrado, pela contrata95o de todos os interessados, vez que 

igualmente nき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 licita9含o. 

E o parecer. 

Po96es/Bahia, 10 de Agosto de 2020. 

Assess。  「a

YANNE MACEDY1ATOS

Assessora Jurdica do Munia io de Po96es/BA 

P9a. da Band&ra.02 - Centro-Po"eslBa - Fone(77)3431 -5800- Fax (77)3431-5805 
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CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVIOS 
QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE POCOES, E A EMPRESA 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES, ESTADO DA BAHIA, pessoa juridica de direito 
publico, com sede na Pra9a da Bandeira, 024 - CENTRO - Po96es - Bahia ・  FONE/FAX (77) 
3431-5820, inscrita no CNPJ sob n.。  14.242.200/0001-65, neste ato representado pelo um.0 
Leandro Arajo Mascarenhas, Prefeito Municipal, denominado CONTRATANTE e a empresa e a 
empresa 	  pessoa 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 disposi6es 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 Servi9os, oriundo da INEXIGIBILIDADE DE LICITAいO n。  INX 068/2020 FMS, 
mediante as cl白usulas e condi6es seguintes 

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

1.1 - Contrata9ao direta por inexigibilidade de licita9白o de profissional para a contrata9ao direta por 
Inexigibilidade de Licita9白o referente a trabalho de mdico para o Centro de Atendimento e 
Enfretamento 白  COVID 19 do Municipio de Po96es 

CLAUSULA SEGUNDA ・  DO PRE9O E FORMA DE PAGAMENTO 

2.1 - O pre9o pela execu9ao de servi9o global e de R$ 51 .443,04 (cinquenta e um mil, quatrocentos 
e quarenta e trs reais e quatro centavos), sendo pago a partir da assinatura do contrato at' 31 de 
outubro de 2020, devendo o valor pertinente ser pago pela CONTRATANTE, atrav白s de cheque 
nominativo ou na conta corrente da CONTRATADA. 

CLAUSULA TERCEIRA - DO PRAZO DE VIG NCIA DO CONTRATO 

3.1 - O presente contrato iniciar-se-白  em 12/08/2020 at白  31/10/2020, prorrog白vel por igual periodo, 
na forma do art. 57 da lei 8.666, de 21 de junho de 1993, com as altera96es posteriores, caso n百o 
haja manifesta9白o contr自ria por qualquer das partes nos trinta dias antecedentes ao t白rmino do 
prazo aqui estipulado 

CLAUSULA QUARTA ・  DA FORMA DE EXECU9AO 

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

§1。ー  Os servi9os objeto do presente contrato poderao tamb白m ser prestados atrav白s de contatos 
telefnicos, fax-simile, correspond白ncias eletrnicas ou, extraordinariamente, mediante visitas 
t白cnicas a serem realizadas na sede da CONTRATANTE. 

§2。  - As despesas com o deslocamento, incluindo, a estadia, refei96es e combustiveis serao 
arcadas pelo CONTRATADO. 

CLAUSULA QUINTA ・  DAS OBRIGAC6ES 

5.1 - Caber白  ao Contratante 
1. regulamentar a atividade a ser exercida pelo Contratado; 
1. aplicar, nas situa96es cabiveis, as penalidades regulamentares e contratuais; 



n 
縄麟郵  
」蟻七鱗h 
I 舞自  

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
CNPJ: 14.200.242/0001-65 

‘●“王“b パ  

2. cumprir e fazer cumprir as disposi96es regulamentares dos servios objeto do presente 
instrumento; 

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

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

legais pertinentes e com os regulamentos; 
1. cumprir e fazer cumprir as disposi96es especificadas no presente instrumento e na 

legisla9白o 
2. exercer as atividades objeto do presente contrato com zelo e de forma continua 
3. A CONTRATADA dever白  manter, durante toda a execu9自o do contrato, todas as 

condi6es de habilita9白o e qualifica9ao exigidas na licita9ao, conforme previsto no Art 55, 
inciso XII da Lei no 8.666/93 

Par白grafo ロ  nico: A empresa devera apresentar junto com a(s) nota(s) fiscal(is) e/ou fatura(s) 
I. Prova de regularidade junto 自  Fazenda Municipal; 
II. Prova de regularidade junto 自  Fazenda Estadual; 
Ill. 	Prova de regularidade junto' Fazenda Federal, referente ' Divida Ativa da Uniao e 

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

CLAUSULA SEXTA . DA RESCISAO 

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

6.2 - A CONTRATANTE poder白  rescindir, unilateralmente, este Contrato, independente de 
interpela9ao judicial ou extrajudicial, sempre que ocorrer por parte da CONTRATADA, conforme 
art. 76 da lei 6.666/93 
6.3 - A inexecu9巨o total ou parcial do contrato enseja a sua rescisao, com as consequ6ncias 
contratuais e as previstas em lei ou regulamento, ficando no ato da assinatura deste contrato 
reconhecido pelas partes os direitos da Administra9白o Pロblica, em caso de rescisao 
administrativa prevista no art. 77 e seguinte da Lei n・  8.666/93 e suas altera96es 

Par自grafo 自  nico- Da rescis白o contratual resultar ou n白o o direito das partes 白  indeniza9ao, de 
acordo com o caso em concreto, na conformidade da lei, sem prejuizo das penalidades 
pertinentes 

CLAUSULA S'TIMA - DA CESSAO OU TRANSFERENCIA 

7.1 ・  O presente contrato nao poder白  ser objeto de cessao ou transferncia, no todo ou em parte 

CLAUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES 

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

§ 1。ー  A inexecu9ao parcial ou total do contrato ensejar自  a suspens白o ou a imposi9ao da 
declara9白o de indignidade para licitar e contratar com a prefeitura e multa, de acordo 
com a gravidade da infra9o 

§ 2。ー  A multa ser自  graduada de acordo com a gravidade de infra9白o, nos seguintes limites 
maximos 
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~- 03% (tr6s por cento) ao dia de atraso sobre o valor da parcela do fornecimento 
nao realizado 

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

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

CLAUSULA NONA ・  DA PUBLICACAO DO CONTRATO 

9.1 - O extrato do presente contrato dever ser publicado no mural de publica9百o de atos 
administrativos da Prefeitura e no Di自rio Oficial do Municipio, no prazo estabelecido no pargrafo 
Onico do art. 61 da Lei 8.666/93 

CLAUSULA DECIMA - DA DOTACAO ORCAMENTARIA 

10.1 - Os gastos decorrentes desta contrata9ao estao previstos nas seguintes contas 
or9ament自rias, proporcionalmente 

UNIDADE 03.07.01 - Fundo Municipal de Saロde de Po96es 
ATIVIDADE 2.038 - Manuten9白o da Secretaria Municipal de Saude 
2.044 - Manuten9白o de Bloco MAC - M白dia e Alta Complexidade 
2.040 - Gest百o das A96es de Aten9ao B自sica 
2.068 - Enfrentamento de Emerg6ncia em Saude - COVID 19 
ELEMENTO DE DESP. 3.3.9.0.39.00 - Outros Serv. Terceiros - P. Juridica 
FONTE 02・  exceto para atividade 2068 
14 - Transfer6ncias de Recursos do SUS 

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA- DOS TRIBUTOS E DESPESAS 

11.1 - Consistira 6 nus do CONTRATANTE as despesas decorrentes da formaliza9百o deste 
contrato 

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA VINCULA9AO E ADJUDICA9AO 

12.1 - O Contrato n。  	/2020, est vinculado ao processo de Inexigibilidade de Licita9ao no INX 
INX 068/2020 FMS, conforme art. 61 da Lei 8.666/93, e adjudicado a empresa Contratada. 

CLAUSULA D'CIMA TERCEIRA - REGIME DE EXECU9AO 

13.1 - O Regime de execu9自o do contrato firmado 白  a de execu9白o direta, conforme definido no art. 
10, inciso I da Lei 8.666/93 

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DO ATO LICITAT6RIO 

14.1 ・  Baseado no caput art. 25, da Lei 8.666/93 白  inexigivel licita9ao p"blica, nos termos do 
processo de Inexigibilidade n。  INX 	/2020 
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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 

Po96es, 	 de 2020 

Leandro Arajo Mascarenhas 
Municipio de Po96es - BA 

Contratante 

Contratado 

TESTEMUNHAS: 
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CLAUSULA DECIMA QUINTA - DO REAJUSTE 

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

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DO FORO 

 

  

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

Do: Gabinete do Prefeito. 
Para: Comissao de Licita o. 

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

pedido da Secretaria Municipal de Sa"de, ja consultado o juridico e Setor Cont自bil, visandoa 

contrata頭o direta por Inexigibilidade de Licita車o referente a trabalho de m'dico para o Centro de 

Atendimento e Enfretamento a COVID 19 do Municipio de Po96es, conforme especifica o 

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

INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, com base no caput do art. 25. da Lei 8.666/93 e Lei 

14.035/2020, incluindo a medida provis6ria n。  926/2020, e suas posteriores altera96es a fim de que a 

Comissao de Licita9言o proceda com os trmites legais, conforme Legisla o especifica-em vigor. 

Po96es. 11 de agosto de 2020. 

Leandr' ra jo M1scarenhas
- ' K - - - 1 しo iviuniipai 
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MUNICIPIO DE POGOES 
Estado da Bahia 

 

PORTARIA No 001/2020. 

De 02 de janeiro de 2020. 

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

白mbito do Municipio de Po96es - BA e d自  outras providencias 

O PREFEITO MUNICIPAL DE PO9OES, ESTADO DA BAHIA, no uso 

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

assim como nos demais dispositivos legais pertinentes, 

RESOLVE: 

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

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

composta pelos servidores abaixo elencados, com a fun9白o de receber, examinar e 

julgar todos os documentos e procedimentos relativos aos certames licitatrios que 

venham a ser realizados pela Administra9百o P"blica desta municipalidade 

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

ocupante do cargo de chefe do Departamento de Licita96es e Contratos 

II - 1o membro: Keli Cristina Lima Santos Gomes, no de matricula 1.804, 

ocupante do cargo de provimento efetivo de auxiliar de servi9os gerais 

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

do cargo de provimento efetivo de auxiliar de servios gerais 

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

Licita9白o do Municipio de Po96es - BA: 

~ -~ 1。  suplente: Marl"cia Teixeira Rocha, no de matricula 4.775, ocupante 

do cargo de chefe da Se"o de Contratos; 

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

ocupante do cargo de chefe de Se9白o de Almoxarifado; 

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

ocupante do cargo de chefe do Departamento de Compras 
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Par白grafo 自  nico. Os suplentes nomeados nos termos deste artigo 

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

de Po96es - BA, a exce9ao do Presidente 

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

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

membro 

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

de Po96es - BA! responderao solidariamente por todos os atos praticados pela 

comiss白o, salvo se posi9白o individual divergente estiver devidamente fundamentada 

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

Art. 5。. Alm das atribui6es constantes no art. 51 da Lei Federal n。  
8.666/96, aos membros da Comiss白o Permanente de Licita"o do Municipio de 

Po96es - BA, confere-se os poderes de receber e examinar todos os documentos 

relativos aos certames licitat6rios, bem como adotar medidas para realiza9白o do 

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

conflitem com as competencias do Poder Executivo 

Art. 6 ・  O mandato dos membros da Comiss白o Permanente de Licita9白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加es em contrrio 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE e CUMPRA-SE 

Po96es - BA, 02 de janeiro de 2020 

LEANDRO ARAUJO MASCARENHAS 

Prefeito Municipal 

Pra‘・ d・山nd・“』・。2. Bairro C・“。’。‘る“B・hi・”“ユ印』叩‘ 	2聾亘聾  
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MUNICPIO DE POIi ES 
Estado da Bahia 

  

DECRETO No 374/2017 

De 10 de novembro de 2017. 

 

Regulamenta a realiza9白o de credenciamento de profissionais 

de nvel superior e prestadores de servi9os privados para 

realizarem procedimentos, atividades ou a96es na 白  rea de 

saロde publica no Municipio de Po96es - BA e d自  outras 

providencias 

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

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

da Lei federal 8666/93, bem como Lei Estadual 9433/05 e 

CONSIDERANDO que a Constitui9白o Federal definiu que "a saude ● um 

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

econ6micas que visem a redu9ao do risco de doen9a e de outros agravos e ao 

acesso universal e igualit白rio 白  s a96es e servi9os de saude para sua promo9ao 

prote9白o e recupera9白o; 

CONSIDERANDO que a Lei 8.080/90 que regulamenta o SUS preve em 

seu art. 7。  principios basilares corno universalidade, integralidade 

CONSIDERANDO o grande vazio assistencial na presta9白o de servi9os 

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

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

Saude 

CONSIDERANDO ser inexigivel a licita9ao, por inviabilidade de 

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

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

mesmo nivel de igualdade, certas necessidades da Administra9ao possam ser 

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

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

os interessados que atendam 白  s condi96es estabelecidas em regulamento, 

conforme o art. 61 da Lei Estadual no9.433/95 
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MUNICPIO DE POEI ES 
Estado da Bahia 

CONSIDERANDO ser assegurado o acesso a qualquer interessado que 

preencha as exig白ncias estabelecidas para o credenciamento, devendo ser 

protocolado o requerimento, instruido com a documenta9吾o pertinente, no local 

definido em edital, durante todo o prazo de vigencia do credenciamento 

DECRETA 

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

Municipal de Sa"de ] tido corno o ato administrativo de chamamento p自blico para 

pre-equalificar profissionais de nivel superior e empresas para prestac白o de servi9os 

tempor白rios, mediante contrata9白o por tempo determinado, na execu"o servi9os, 

atividades e a96es da 白  rea de sa自de, considerando situa加es de excepcional 

interesse publico a serem atendidas 

§ 1 0 A contrata9白o de profissionais credenciados ser自  efetivada com 

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

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

possa provocar prejuzos a saude da popula9o 

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

presta9白o de servi9os e realiza9白o de a叩es de saude sd poder百o ser realizados 

ap6s a verifica9白o e constata9白o da insuficincia da rede de saude p自blica municipal 

no atendimento da demanda, respeitadas as normas de participa9含o do setor 

privado no Sistema Unico de Saude, conforme determina a Lei Federal 8.080/90 

§ 3。 A Administra9白o Pjblica Municipal poder adotar o credenciamento para 

situa96es em que o mesmo objeto possa ser realizado simultaneamente por 

diversos contratados 

§ 4 。 Os servi9os contraIdos atraves do instrumento de credenciamento so 

inexigiveis de licita9白o ] por inviabilidade de competiao pelo fato de que, em razo 

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

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

necessidades da Administra9ao possam ser mais bem atendidas mediante a 

contrata9自o do maior nUmero oossivel de prestadores de servi9o, motivo pelo qual a 

Praca da Bandeim』。 02』airm cent「。’oc。・‘一 BA』EP"260』00・ 	t PtuITRA fl jUflIC4PALPraa da Bandeira, n02, Bairro centro, Poes - BA. CEP 45.260.000. 	OCC$ 

伽一・‘,ー””ノ  



DIARIO 量  OFICIAL Quarta-feira. 3工de Janeiro de 2OlSIEdi,o N 。1.369ICadernoI 3 

鵬  n MUNICE ・IO DE POWi ES 
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Administra9白o proceder ao credenciamento de todos os interessados que atendam 

白s condi96es estabelecidas em regulamento 

§ 5。  Os profissionais de saude e empresas habilitadas no processo de 

credenciamento ser百o contratados, respectivamente, como aut6nomos, na 

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

ndividual, pelo prazo de ate doze meses, admitida prorroga"o, na hip6tese do 

inciso Il do art 57 da Lei Federal 8666/93 

Art. 2。. 0 procedimento ser白  aberto por edital, divulgado atraves de aviso 

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

aos requisitos estabelecidos para exercer as fun96es e aceitarem as condi96es no 

ato convocat6rIo. E obrigatorio que o edital atenda aos seguintes requisitos 

~ - explicita9ao do objeto a ser contratado; 

II ー  fixa9白o de criterios e exig白ncias minimas 白  participa"o dos 

nteressados 

Ill - possibilidade de credenciamento a qualquer tempo pelo interessado 

pessoa fisica ou juridlca 

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

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

crit白rios de reajustamento e das condi6es e prazos para o pagamento dos servi9os; 

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

da Administra●o na determina9ao da demanda por credenciado; 

VI - vedac白o expressa de pagamento de qualquer sobretaxa em rela9自o 

白 tabela adotada 

VII - estabelecimento das hipdteses de descredenciamento, assegurados 

o contradit6rio e a ampla defesa 

VIII - possibilidade de rescis白o do ajuste, pelo credenciado, a qualquer 

tempo, mediante notifica9白o 白  Administra9百o com a anteced白ncia fixada no termo; 

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

servios e/ou no faturamento 
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MUNICPIO DE POmI ES 
Estado da Bahia 

 

X - possibilidade de que seja aditivado o contrato vigente para inclus白o 

de vincula9白o ao credenciarnento, de profissionais ou empresas que j自  estejam 

prestando servios ao Municipio de Po加es - BA: 

§ 1。 0 edital poder白  estabelecer, considerando a natureza e atribuiゆes da 

fun9ao a ser exercida, pontua9白o mnima para pr白-qualificar candidatos interessados 

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

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

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

habilita9白o profissional. e desde que esta possibildade esteja prevista no 

instrumento de abertura do procedimento e que este ato n白o venha a ferir nenhuma 

outra disposi9白o lega 

§ 30 A Administra9白o devera preservar a lisura, transpar白ncia e 

economicidade do procedimento e garantir tratamento isonbmco aos interessados 

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

no edital elaborado com base neste regulamento 

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

conhecimento, forma9白o e/ou especializa"o, as exigencias de qualifica"o tcnica 

e a pontua9白o dos titulos para classifica"o, as regras de contrata9含o. o sistema de 

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

contrata「o, bem como apresentar自  a minuta de contrato e os modelos de 

formulrios utilizados para inscri9白o e habilita9o 

§ 1。 Os interessados ser白o avaliados com base na documenta9白o/ttulos 

referentes a experi白ncia profissional e 白  capacita9白o, atrav白s de cursos de pos 

graduaCao. atualiza9白o, aperfeioamento, bem como a participa9白o em eventos e 

cong'neres, segundo as regras estabelecidas no edital de abertura do 

γO水・r一つーh・、‘コ  

§ 2。 Os documentos comprobat6rios da experi白ncia e da capaclta9白o 

ser百o pontuados para servir de base para avalia9白o das condi6es do candidato 

para ser pr -qualificado e classifica9合o do candidato no credencIamento 

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

prazo de ate oito dias corridos ] contados da data de publica9白o do aviso de abertura 
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MUNICEPIO DE PO1i ES 
Estado da Bahia 

 

do procedimento de credenciamento, por comissao especial especialmente 

designada pelo Chefe da Fun9白o Executiva Municipal 

Art. 4。. A homologa9白o do resultado do credenciamento ser白  aprovada 

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

mural da Prefetura Muncipa ryricitando a classifica9ao do pr-qualificado, em 

ordem decrescente. conforme pontua9白o final dos ttulos 

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

prefer白ncia para efeito de classifica9ao, sucessivamente, ao candidato que 

I -I Tiver mais tempo de formado 

II - Tiver mais tempo de experiencia comprovada no cargo para o qual 

concorre 

ill - Tiver nias tempo de experiencia comprovada no servio publico 

IV '- Tiver maior Idade (art. 27, par白grafo u nico da Lei Federal no 

10. 74 1/0 3) 

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

procedimento, ser白o considerados aptos a exercer as atribui96es da fun9百o para a 

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

credenciamento. mediante contrato firmado com o Municpio de Po"es - BA 

Art. 5o. Cabera recurso no caso de credenciamento ou n百o 

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

uteis da data da publica"o da homologa"o dos resultados 

Pargrafo 自  nico. S百o competentes para julgamento de recursos a 

comiss白o especial de credenciamento, em primeira inst含ncia. e o secret自rio 

Municipal de Saude, emu ltima, ouvida a Procuradoria Juridica 

Art. 6。○  orserccmento r白o imp6e ao Municpio a obriga9白o de 

contratar os candidatos pre-qしahfcados. que ocorrer白  mediante a convoca9白o do 

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

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

Pra9ョ da Band・ira』。 02』airm centm Pocoes~BA』EP“ユ60』凹It 	P* flit A fl MIIiiICIPLPraa da Bandeira, n 02, Bairro centro, Poes - BA. CEP 45.260-000. 	O 	eS 
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de Sajde e disponibilidade econ6mica e or9ament自ria, sem nenhum prejuizo ao 

c rede n cia nte 

Art. 7. Durante a vigencia do credenciamento os pre-qualificados 

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

condi96es atendidas e comprovadas por ocasio do procedimento de 

credenciamento 

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

descredenciamento, a qualquer tempo, mediante o envio de solicita9自o escrita 白  

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

cinco dias u teis 

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

credenciado do cumprimento de obriga加es a ele vinculadas! que nao possam ser 

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

definida neste regulamento e no instrumento contratual assinado 

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

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

declarar os motivos de sua recusa, at白  dois dias ロ  teis antes da ciencia da chamada 

§ 1。  Caber白白  Secretaria Municipal de Sa自de avaliar os motivos e as 

implica96es da recusa e decidir pela aceita9自o ou nao da justificativa de 

impedimento do credenciado para assumir a fun9白o 

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

impedido, o Secretario Municipal de Saude poder propor a aplica9白o de uma das 

seguintes medidas 

I -I Aloca9白o do candidato na u ltima posi 白o da classifica"o da categoria 

profissional que tenha sido pr白-白 qualificado; ou 

II - Abertura de procedimento para o descredenciamento, assegurado o 

contradit6rio e a ampla defesa 

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

ficara impedido de habilitara pre-eiva!ifica9昏o em novo credenciamento 
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MUNICPIO DE POEi ES 

Estado da Bahia 

Art. 10o. A Secretaria Municipal de Saude, observadas as condi96es 

estabelecidas neste regulamento, convocar自  o credencIado para assinar contrato, 

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

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

minuta anexa ao edital, contendo a fun9白o ocupada, as atribui96es b白sicas, a forma 

de remunera9白o e de seu pagamento, o prazo de vigencia, os locais de prestaG白o 

de servi9os, a uiiidcsae oramentaria e gestora e a fonte de recursos 

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

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

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

§ 3 。 Ficara impedido de assinar contrato o candidato pr白-qualificado que 

mantenha vinculo de trabalho com mais de um 6 rg白o ou entidade da Administra9白o 

Publica e aquele que nao comprovar disponibilidade de carga hor自ria para cumprir a 

programa9白o de trabalho da respectiva fun9白o 

Art 11o. 0 credenciado que for contratado ser白  remunerado mensalmente 

considerado a programa9ao de servios a serem prestados e/ou o numero de horas 

efetivamente trabalhadas 

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

mensalmente, pe'o contratado corresponder白白  demanda definida no contrato e na 

prcgrama9昌o cics' ra5ョhコse stbelecda pela Secretaria Municipal de Sa自de 

§ 2一亡  vedadc o こcmetimer,to a terceiros (subloca9ao) de execu9白o dos 

servi9os objeto do contrato firmado pelo credenciado, sob pena de 

descredenciamento e demais formas de responsabiliza"o penal, civil e 

administrativa 

Art 12。. 0 prazo de vig'ncia dos contratos decorrentes de processo de 

credencianiento devera levar em considera"o a motiva,o que fundamenta e 

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

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

projeto que dever白  ser atendido 
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a MUNICIPIO DE P o団I ES 

Estado da Bahia 

Art 13。. A prorroga9白o do prazo de contrato firmado, conforme 

disposi96es deste decreto depende da apresenta9白o de justificativa pelo Secretrio 

Municipal de Saロde, a ser apreciada pelo Chefe da Fun,o Executiva Municipal 

explicitando a justificativa e os motivos para manuten,o do contrato 

Art 14。. 0 n白o cumprimento das disposi6es do edital de credenciamento 

e/ou das condi6es do contrato acarretar白 a aplica9白o de penalidades ao pr白  

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

dentre as seguintes modalidades 

I -I Advert白ncia por escrito 

II - Suspens白o temporaria do contrato 

Ill - Suspens白o temporria do contrato e do credenciamento 

IV - Descredenciamento 

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

respectivo I nstrui-,erito contratua 

executar o objeto, em conformidade com as especificaゆes constantes 

no edital e no contrato 

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

incidentes sobre a presta9白o de servi9o; 

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

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

dolosa, procedendo imediatamente aos reparos ou indeniza96es cabiveis e 

assumindo o 6 nus decorrente 

IV - Elaborar juntamente, ou aceitar o planejamento dos trabalhos 

realizados pela Secretaria Municipal de Saude, sempre primando pelo interesse 

p自blico 

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

de saude onde estiver atuando, de mcdo a n百o causar transtornos ao andamento 

normal de seus servi9os ou causar embara9os ao processo de trabalho 

Art 16。. S白o obriga96es da Secretaria Municipal de Saロde 

Prac・ da Bande"an。 02』airm centm Poc6e5一BA七EP45”。』。。 	I 	UPIT IA fl MQNICIAtPraa da Bandeira, n 02, Bairro centro, Poes - BA. CEP 45.260-000. 	? 	0C$ 
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Exercer a fiscaliza9白o da execu9白o do contrato, nos termos do 

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

II ー  Proporcionar todas as condi96es necessarias para que o contratado 

possa cumprir as obriga96es assumidas; 

Ill - prestar todas as informa96es e esclarecimentos necess白rios para a 

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

IV - Fornecer os meios necessarios a execu9白o, pelo contratado, dos 

servios objeto do contrato 

Art 17。. 0 nao cumprimento de quaisquer das condi96es pactuadas no 

contrato ou a sua inexecu9百o parcial ou total! implicara na sua rescis自o, por 

denuncia da parte prejudicada, independentemente de interpela9首o judicial ou 

extrajudicial, conforme disp6em os artigos 77 a 80 da Lei 8666/93 

§ 1o As penalidades previstas em contrato s百o independentes entre si 

podendo ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, sem prejuizo de outras 

medidas cabiveis. garantida a ampla defesa e o contradit6rio 

§ 2り  No caso de rescisao do contrato! por inadimpl白ncia do contratado, 

cabera ao Secretrio Municipal de Saude propor ao Org自o competente a instru9白o 

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

instrumento contratual! ouvida a Procuradoria Juridica no que couber 

Art 18。.。  Os trabalhos sero remunerados pelo nロmero de horas 

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

pagos mensalmente ate o ltimo dia do m白s seguinte ao da presta9白o do servi9o 

conforme estipulado no instrumento contratual 

§ 1 q A retribui 白o mensal ser白  devida por horas trabalhadas mensalmente 

calculada cada hora considerando o somatbrio da remunera9自o atual devida 白  

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

devidamente executados 

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

elemento de despesa correspondente com a natureza do servi9o, e a despesa 

empenhada em nome de cada contratado 

ig II 
豆 ‘ 

'じ華6畿  
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Art 19。.。  Ser自  designada Comisso Especial de Credenciamento, 

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

pelo Chefe da Fun戸o Executiva Municipal, devendo dois teros dos membros 

serem do quadro da Secretaria Municipal de Sa自de 

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

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

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

possibilidade de conflito de interesse 

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

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

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

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

devera ser declarado impedido da avalia9ao do processo do candidato especifico 

§ 3。 Caso seja necess白rio a realizaao de altera9白o na ComissJo Especial 

de Credenciamento, seja por vacancia ou desistencia, e vedada a nomea"o de 

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

terceiro graU. incftsi'tc, do candidatos ou pleiteantes ao credenciamento que se 

encontrem com processos em fase de an白lise ou julgamento de recurso 

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

interessados em se pre-equalificar junto 白  Secretaria Municipal de Sa"de podero 

apresentar a documenta9豆o para credenciamento, cuja avalia9百o e atribui"o de 

pontuaCao, feita pela comiss白o especial de credenciamento, servir自  para posicion白  

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

especializa9白o profissional 

Art 21。.。  As responsabilidades na condu9ao das etapas para efetiva"o do 

procedimento de credenciamento s自o atribuidas 

I -I A Comiss白o de Credenciamento 

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

entidades interessados no crederr,iamento 

Praca da 日andeira, n' 02, Bairro centro, Pocoes - BA. CEP 45.260-O叩・ 	Pじ峯6畿  
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b) Solicitar, se necessario, esclarecimentos complementares aos 

interessados durante a pr白-白 quaUfica9白o 

c) Analisar e avaliar a documenta9白o da qualifica9白o t白cnica e de titulos e 

promover a classifica9白o dos candidatos 

dl Etabctar atas com efeito de parecer a respeito do credenciamento, e 

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

Chefe da Fun9白o Executiva Municipal 

H -H ao Secretano Municipal de Saude, atrav白s de equipe tecnica 

a) Determinar os criterios t白cnicos para pr白-白 qualifica9ao de candidatos 

nteressados 

b) Autorizar, quando necess白rio, em conjunto com o Chefe da Fun9o 

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

c) Apresentar os pedidos de formaliza9白o da contrata9百o por 

inexigibildade de licita9白o, mediante indica9白o da demanda e a categoria 

profissional, das condi うes da execu9ao do servi9o, das horas, procedimentos e 

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

quais estiver apoiada a proposi 白o de contrata,o 

d) Analisar as justificativas de impedimento e declnio de participa"o do 

credenciado para assumir fun9白o para o qual foi qualificado 

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

edital de credenciamento, bem como referendar o ato de homologa9白o dos 

qualificados 

1) Convocar credenciados para firmar contrato, conforme condi96es 

estabelecidas no edital e prazo necess白rio 自  presta9白o do servi9o: 

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

contratados, os contratos de presta9白o de servi9os 

h) Determinar o nicio dos trabalhos contratados e emitir notifica"o para 

apura9白o de irregularidades e aplica9百o de san96es administrativas a credenciados 

ou contratados 

i) Exercer a fiscaliza9白o do contrato e solicitar ao contratado a corre9白o 

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

aplica9白o das penalidades previstas no contrato 

E Efljt AflkWMI'O4toes 
4・・”・‘”・・,・・・ノ  
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j) Realizar controle e regula弾o dos procedimentos realizados e horas 

trabalhadas, bem coma realizar todas as a96es necessarias ao pagamento das 

contratados no prazo ajustado no instrumento contratual 

Ill - ao Municpio de Po96es - BA 

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

especifica96es determinadas pela Secretaria Municipal de Saude e respeitando o 

constante neste decreto 

b) Notificar e abrir processo de san"o administrativa a credenciado 

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

Municipal de Sa"de 

c) Publicar os documentos produzidos pela Comiss百o Especial de 

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

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

a participa9白o no processo de credenciamento 

d) Dirimr casos controversos entre a Comissao Especial de 

Credenciamento e a Secretaria Municipal de Saude 

e) Decidir, em u ltima inst白ncia, os recursos contra os atos da Comisso 

Especial de Credenciamento 

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

pr -qualificados contratados serao controlados e registrados pela Se9昏o de 

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

Departamento de Recursos Humanos, Orgao vincuiado 白  Secretaria Municipal de 

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

vinculadas aos procedimentos de credenciamento 

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

disposi96es em contr白rio 

REGISTRE- SE PUBLIQUE-SE e CUMPRA-SE 

Gabinete do Prefeito, Po96es - Bahia, lode novembro de 2017 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
，轟費各マ CNPJ: 14.200.242/0001-65 
、ItPi'' AOORタ  
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TERMO DE INEXIGIBILIDADE 



Celest' 
Mem 

eira Pereira 
da Comiss白o 

命記請罵長司言、筋加a 
Membro da Comiss白o 

o Rib -' o do Nascimento 
Presidente Ia Comiss自o 

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
CNPJ: 14.200.242/0001-65 

TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITA9AO N。  INX 068/2020 FMS, VINCULADO AO 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N。  0 

A COMISSAO DE LICITA9AO, no uso de suas atribui96es legais, 
CONSIDERANDO que a Prefeitura Municipal de Po96es necessita proceder a contrata9白o 

direta por Inexigibilidade de Licita9白o referente a trabalho de m白dico para o Centro de Atendimento 
e Enfretamento 白  COVID 19 do Municipio de Po96es. Por isso para restabelecer a ordem e o bom 
funcionamento do ente publico pe9o que se firme contrato com respectiva empresa abaixo por 
apresentar proposta mais vantajosa, obedecendo 白  s normas da Lei 8.666/93, conforme 
especifica9ao da Secretaria Municipal de Saロde solicitante do objeto; 

CONSIDERANDO o Parecer emitido pela Assessoria Juridica desta Prefeitura que 
recomendou por Inexigibilidade de Licita9白o; 

CONSIDERANDO que a empresa atendeu as exigencia de qualifica9白o fiscal e trabalhista e 
juridica; 

CONSIDERANDO que h白  disponibilidade de recursos financeiros para arcar com os custos da 
contrata9白o, conforme informa9白o do contador deste Municipio. 

CONSIDERANDO, que a rela9白o do art. 197 com o inciso XXI do art 37, ambos da 
Constitui9ao, 白  da perfeita harmonia. Os termos da lei descritos no art. 37 nos faz crer se trata do 
Poder Pロblico local a compet'ncia. Referida competencia se espraia pelas seguintes mat白rias: a) 
regulamenta9ao; b) fiscaliza9ao; c) controle; d) execu9ao do servi9o, que poder ser feita 
diretamente ou atrav's de terceiros e tamb白m por pessoa fisica ou juridica de direito privado 

CONSIDERANDO, duas certeza: a) a administra9ao p"blica, como regra, deve contratar por 
meio de licita9白o; b) o Poder politico local jamais se eximir de prestar o servio pロblico a sua 
popula9ao. Ambos s白o principios constitucionais expressos, portanto, princpios que devem ser 
obedecidos por todas as normas do Estado, inclusive pela Lei n。  8.666/93 

CONSIDERANDO, que os pre9os est白o dentro do praticado no mercado, preenchem as 
condi6es e requisitos para atender ao objeto solicitado, cujo contrato dever白  ser celebrado com 
observ白ncia das regras previstas da 8.666/93, precipua da Administra9ao, criou-se imediatamente 
o interesse coletivo primario visando o interesse social 

Com base no parecer juridico que concluiu que, objetivando cumprir os principios da 
legalidade, moralidade e publicidade, opinou pela Inexigibilidade de Licita9ao por tratar-se de 
servios de natureza singular necess白rios ao atendimento das finalidades precipuas da 
Administra9白o. Por essas raz6es comissao cumpre o apontado no parecer Jurdico, usando caput 
do art. 25, da Lei 8.666/93 e Lei 14.035/2020, incluindo a medida provis6ria n。  926/2020, para a 
contrata9白o de FWMT MED SERVI9OS MEDICO LIDA, inscrito no CNPJ sob o n。  
36.951.301/0001-48, com endere9o a Rua dos Jasmim n。  315, Planalto II Catu - Bahia, CEP: 
48110-000, ficando o valor global de R$ 51.443,04 (cinquenta e um mil, quatrocentos e quarenta e 
trs reais e quatro centavos). Registre-se e Publique-se 

I 
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●‘E'A 

ATA/PARECER DA COMISSAO 



contrata9白o direta por Inexigibilidade de Licita9白o referente a trabalho de m白dico para o 
Centro de Atendimento e Enfretamento 白  COVID 19 do Municipio de Po96es 

FWMT MED SERVI9OS MEDICO LTDA, inscrito no CNPJ sob o n。  36.951.301/0001- 
48, com endere9o a Rua dos Jasmim n。 315, Planalto II Catu ・  Bahia, CEP: 48110-000. 

Objeto 

Contratado 

鵬
PREFEITURA MUNICIPAL DE POcoES 

YtP1! 	CNPJ: 14.200.242/0001-65 
電1嚇護鷺難  

ATA 
PARECER SOBRE A DISPENSA 

Modalidade 
INEXIGIBILIDADE DE 
LICITACAO 

N自  mero 
INX 068/2020 
FMS 

Reuni白o da Comiss含o Permanente de Licita9白o da Prefeitura Municipal de Po96es, 
nomeada pela conforme Podaria NO 143-1/202001/2020. Reunida com a finalidade 
especifica de instru9白o de processo de INEXIG旧ILIDADE DE LICITA9AO, caput do 
ad. 25, da Lei 8.666/93 e Lei 14.035/2020, incluindo a medida provis6ria no 926/2020, 
modificada pela Lei no 8.993/94 

Tendo em vista as necessidades apontadas pela unidade solicitante, com base no Parecer da 
Procuradoria Juridica Municipal, essa Comissao dar andamento ao processo de Inexigibilidade de 
Licita9白o, para a contrata9白o de FWMT MED SERVI9OS MEDICO LTDA, inscrito no CNPJ sob o 
n。  36.951.301/0001-48, com endere9o a Rua dos Jasmim n。  315, Planalto II Catu - Bahia, CEP: 
48110-000, com um valor de ficando o valor global de R$ 51.443,04 (cinquenta e um mil, 
quatrocentos e quarenta e tr白s reais e quatro centavos). Ap6s anlise profunda sobre a contrata"o 
em comento, ressaltando ter sido dada a devida importncia ao fato de que o pre9o apresentado 
esta condizente com os praticados no mercado, conforme laudo de avalia9百o, n自o havendo, 
portanto, superfaturamento. Nesse interim, somos de parecer favor自vel, pela configura9ao da 
Dispensa de licita9白o, na conformidade do caput do art. 25, da Lei 8.666/93 e Lei 14.035/2020, 
incluindo a medida provis6ria n。  926/2020, atualizada pela Lei 8.883 de 08/06/94. Devendo, pois, 
ap6s a devida homologa9ao 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, 
assim sendo, eu Jo百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 Comiss白o de Licita9ao 

Po96es - Ba, 12 de agos' de 2020 

」」9自9P一・ ‘'~・ei ・ do Nascimento 
Presidente O. Comiss白o 

誌記詰 exeira百ocha 
Membro da Comiss白o 

Celeste
S 
' eira Pereira 

Membro da Comiss白o 
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ADJUDICACAO DO OBJETO DO ATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITA9AO No INX 068/2020 
FMS. 

A Comissao Permanente de Licita9ao de Po96es - Bahia, com base no caput do art. 25, da Lei 
8.666193 e Lei 14.035/2020, incluindo a medida provis6ria n。  926/2020, e suas altera96es 
posteriores, e no Parecer Juridico, ADJUDICA o objeto da contrata9巨o direta por Inexigibilidade de 
Licita9白o referente a trabalho de m白dico para o Centro de Atendimento e Enfretamento 白  COVID 19 
do Municipio de Po96es. Visando a contrata9ao de FWMT MED SERVIOS MEDICO LTDA, 
inscrito no CNPJ sob o n。 36.951.301/0001-48, com endere9o a Rua dos Jasmim n。 315, Planalto 
II Catu - Bahia, CEP: 48110-000, com um valor de ficando o valor global de R$ 51.443,04 
(cinquenta e um mil, quatrocentos e quarenta e tr6s reais e quatro centavos) 

Po96es - Ba, 12 de agosto de 2020 

' 	K 	Jo自o Ped!9B磐、  do Nascimento 

、  しeiest - eira rereira 
Membro da Comiss白o 

論嬬発詣脅鳥tha 
Membro da Comiss白o 



arenhas 
a! 

Leandro 

熱  PREFEITURA MUNICIPAL DE POCoES 
I'MW 	CNPJ: 14.200.242/0001-65 

RATIFICA AO DO ATO FORMAL INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO No INX 068/2020 
EMS 

A Prefeitura Municipal de Po96es - Bahia, com base no caput do art. 25, da Lei 8.666/93 e Lei 
14.035/2020, incluindo a medida provis6ria n。  926/2020, e suas altera96es posteriores, e no Parecer 
Juridico, Ratifica o procedimento de contrata9百o direta por Ato da INEXIGIBILIDADE DE 
LICITACAO no INX 068/2020 FMS. referente a contrataao direta por Inexigibilidade de Licita9o 
referente a trabalho de medico para o Centro de Atendimento e Enfretamentoa COVID 19 do 
Municipio de Po96es. Mediante exposto lan9o o Ato formal para a contrata9ao de FWMT MED 
SERVIOS MEDICO LTDA. inscrito no CNPJ sob o n。  36.95 1.301/0001-48, com endere9o a Rua 
dos Jasmim n。  315, Planalto II Catu - Bahia, CEP: 48110-000, ficando o valor global de R$ 
5 1.443.04 (cinquenta e um mil, quatrocentos e quarenta e tres reais e quatro centavos), vigencia do 
contrato 12/08/2020 at' 31 / 10/2020. Ora ratificado. Po96es, Estado da Bahia, 12 de agosto de 2020. 

Gabinete do Prefeit ・ . 	de agosto de 2020. 



PREFEITURA MUNICIPAL DE P0ぐOES 
CNPJ: 14.200.242/0001-65 

CERTIDAO DE PUBLICAGAO EM 

MURAL 

!NEXIGIBIUDADE DE UCITA9AO No INX 063/2020 FMS 

Certifico para fins de prova, a quem de direito, conforme determina9白o legal, o parecer conclusivo 
do processo de INEXIGIBILIDADE DE HC!TACAO, cujo objeto 白  a contrata9自o direta por 
Inexigibilidade de Licita9昌o referente a trabalho de m白dico para o Centro de Atendimento e 
Enfretamento 白  COVID t9 do Muriicipio de Po96es. Mediante exposto lan9o o Ato formal para a 
contrata9含o de FWMT MED SER'/I9OS MEDICO LTDA, inscrito no CNPJ sob o no 
36.951.301/0001-48, corn enderego 三  Rua dos Jasrn!m n。  315, Planalto II Catu ・  Bahia, CEP 
48110-000, pelo valor proposto para a contrata9舌o de ficando o valor global de R$ 51.443,04 
(cinquenta e um mil, quatrocentos e quarenta e trきs reais - ・  -・ 	o centavos), foi devidamente 
divulgado com publica9ao no mural da Prefeitura 

Po96es, BA, 12 de 

neta 
Secretrio Municipal de Administra9白o 



Gabinete do Pref ito, 12 de agosto de 2020. 

Lea. ro Arajo ascarenhas 
Pr'feitoMu icipal 

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
CNPJ: 14.200.242/0001-65 

HOMOLOGACAO DA INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO No INX 068/2020 FMS 

O Prefeito Municipal de Po96es - Bahia. no uso de suas atribui96es legais, e tendo em vista que 
foram cumpridas todas as formalidades do caput do art. 25, da Lei 8.666/93 e Lei 14.035/2020, 
incluindo a medida provis6ria n。  926/2020, e no Parecer Juridico, ante a INEXIGIBILIDADE DE 
LICITACAO no INX 068/2020 FMS - Objeto: contrataao direta por Inexigibilidade de Licita o 
referente a trabalho de medico para o Centro de Atendimento e Enfretamento 自  COVID 19 do 
Municipio de Po96es. Mediante exposto lan9o o Ato formal para a contrata叫o de FWMT MED 
SERVIOS MEDICO LTDA, inscrito no CNPJ sob o n。  36.95 1.301/0001-48, com endere9o a Rua 
dos Jasmim no315, Planalto II Caiu - Bahia, CEP: 48110-000. 

A Comissao Permanente de Licita声o, atravds de seu Presidente, dever tomar as medidas cabiveis, 
tendo em vista o Valor Global de: LU 51 .443,04 (cinquenta e um mil, quatrocentos e quarenta e trs 
reais e quatro centavos). 



r 

誘  . PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
錠ン喫鷲昏戸ご j CNPJ: 14.200.242/0001-65Cv 
1ミ”1二6i応に船可フ  

Ao 
Setor de Contabilidade 

Autorizo ao Setor de Contabilidade empenhar o referido processo, remeter ao Setor de Compras para 
formalizar autoriza9ao da contrata9o direta por Inexigibilidade de Licitaao referente a trabalho de 
medico para o Centro de Atendimento e Enfretamento 自  COVID 19 do Municipio de Po96es. 
Mediante exposto lan9o o Ato formal para a contrata 言o de FWMT MED SERVICOS M'DICO 
LIDA, inscrito no CNPJ sob o n。  36.951.301/0001-48, com endere9o a Rua dos Jasmim n。  315, 
Planalto II Catu - Bahia, CEP: 48110-000, pelo valor proposto para a contrataao de ficando o valor 
global de R$ 51 .443,04 (cinquenta e um mil, quatrocentos e quarenta e tres reais e quatro centavos), e 
posterior quitaao. 

Gabinete do Prefeitり , 	de agosto de 2020. 

Leand 
ajoMaト響nhas 

Ito iviuniqipai 



競 PREFEITURA MUNICIPAL DE POcoES 
”，警撃’与→ CNP上 14・200・242/0001-65 

CONTRATO 



警夢 	PREFEITURA MUNICIPAL DE POCoES 

,,】 	 ESTADO DA BAHIA 

-プ 	 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 

CNPJ: 11.113.324/0001-52 

CONTRATO N 214-112020 FMS 

CONTRATO DE PRESTAAO DE SERVI9OS QUE 
ENTRE SI CELEBRAM, A PREFEITURA MUNICIPAL 
DE PO9OES JUNTAMENTE COM O FUNDO 
MUNICIPAL DE SAUDE, E FWMT MED SERVICOS 
MEDICO LTDA. 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PO9OES, ESTADO DA BAHIA, pessoa jurdica de direito 
p"blico, com sede na Pra9a da Bandeira, n。  02. bairro: centro, Po es Bahia, FONE/FAX (77) 
3431-5820, inscrita no CNPJ sob n。  14.242.200/0001-65, neste ato representado pelo llm. 
Leandro Arajo Mascarenhas, Prefeito Municipal. JUNTAMENTE COM O FUNDO MUNICIPAL 
DE SAUDE, devidamente inscrito no CNPJ sob o n。  11.113.324/0001-52, com sede 自  Rua 
Cardeal da Silva, n。  75, Bairro Centro, cidade de PoC6es - Bahia, representado neste ato por, 
Lorena Santos Mascarenhas, gestora do referido Fundo ora denominado CONTRATANTE e do 
outro lado, FWMT MED SERVICOS MEDICO LTDA. inscrito no CNPJ sob o n。  

- 	36.951.301/0001-48, com endereo a Rua dos Jasmim, n' 315. Planalto li Catu-Bahia. CEP: 
~ 	'mi 1 u-uuu, aqui aenominaao(aj CUF4 I flA I ALIt) (A), corn base nas disposiOes da Lei Federal 

a・oo ce 21 oe junno oe 199j e aneraaa peia Let b・UUi/S4, resolvem celebrar o presente 
Contrato de Presta"o de Servi9os de Pessoa Fisica, oriundo da lnexigibihdade de Licita9白o n 
INX 068/2020 FMS mediante as cl自usulas e condies seguintes: 

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
1.1 	Contrata戸o direta por Inexigibifidade de Licita●o referente a trabalho de m白dico para o 
Centro de Atendimento e Enfretamento 合  COVID 19 do Municipio de Po96es (tabela 01/item 23 
do edital 005/2020). 

1 

CLAUSULA SEGUNDA ・  DO PRECO E FORMA DE PAGAMENTO 
2.1 0 preo pela execu"o de serviCo global 白  de R$ 51.443,04 (cinquenta e um mil, 
quatrocentos e quarenta e trs reais e quatro centavos), devendo o valor mensal pertinente 
ser pago pela CONTRATANTE, atravs de cheque nominativo ou na conta corrente do 
CONTRATADO (A), aps cumprimento da sua jornada, com intervalo para almo9o, podendo 
atender fora deste horrio, nos casos de emergencia ou quando solicitado. 

2.2 A Contratada ficar obrigada a aceitar, nas mesmas condi6es deste contrato, acrscimos 
ou supresses 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 altera96es. 

CLUSULA TERCEIRA - DO PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO 
3.1 0 presente contrato ter vigncia de 1210812020 at 31/1012020, prorrog良vel por igual 
perodo, na forma do art. 57 da lei 8.666, de 21 de junho de 1993, com as altera"es posteriores, 
caso n白o haja manifesta,o contr白ria por qualquer das partes nos trinta dias antecedentes ao 
trmino do prazo aqui estipulado 

CLUSULA QUARTA ・  DA FORMA DE EXECUいO 
4.1 Os servi9os objeto do presente contrato sero prestados pela Equipe da CONTRATADA na 
sede do CONTRATANTE, bem como, quando necessrio, na sede do CONTRATADO. 
§1 o Os servios objeto do presente contrato podero tambm ser prestados atravs de contatos 
telefnicos, fax-simile, correspondencias eletrnicas ou, extraordinariamente, mediante visitas 
tcnicas a serem realizadas na sede da CONTRATANTE. 
§2 As desoesas com o deslocamento, Indulndo, a estadia, refelcn-. combustivels sero 
arcadae oeioじUNTI(AJAUUS 	 、  メ  

Ruac一I da sNー‘"n加 P叫。“BA" F"‘」（77）瞥3関  
Rua: Cardeal da Silva, n 75, csntro, Po 。es BA, Fone: (77) 31 



警夢 	PREFEITURA MUNICIPAL DE POcoES 
ESTADO DA BAHIA 

三ジ 	SECRETARIA MUNICIPAL DE SA心DE 
CNPJ: 11.113.324/0001-52 

CLUSULA QUINTA - DAS OBRIGACOES 

5.1 CABERA AO CONTRATANTE: 
a) A CONTRATANTE se obriga a cumprir as condic6es pactuadas neste e os prazos para 
pagamento; 
b) A Contratante se reserva no direito, de fiscalizar durante a vig6ncia do contrato, a execu戸o 
dos servios ora contratados, solicitando todas as informaces que julgar necess白rio; 
c) Publicar o resumo do Contrato e os Aditamentos que houver, no Diario Oficial do Municipio. 
at白  o QUINTO DIAO TIL do m's seguinte ao da sua assinatura contanto que isto ocorra dentro 
de 20 dias a contar da referida assinatura, conforme art.61,§ 1。  da Lei no 8666/93 corn as 
altera96es da Lei n。  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 h白bil, 白  CONTRATADA todos os elementos tcnicos e administrativos, 
necess自rios 白  execu"o dos servi9os, bern como entregar livre e desimpedidas as 自  reas onde 
sero realizados os servi9os, objeto deste contrato; 
O Sempre que necessrio se fizer, designar um representante e/ou funcion自rio para 
acompanhar e fiscalizar a execu"o do presente Contrato, que dever anotar em registro prprio 
todas as ocorrncias verificadas; 

5.20 CONTRATADO OBRIGA-SE A 
a) Responsabilizar-se pelos danos causados a Contratante ou a terceiros, decorrentes de 
sua culpa ou dolo na execu"o do Contrato, n百o excluindo ou reduzindo essa responsabilidade 白  
fiscaliza●o ou acompanhamento pela Contratante; 
b) A CONTRATADA obriga-se a executar os servi9os ora contratados, no perodo em que 
se fizer necess白rio, com zelo, desempenho e qualidade tcnica, necess自ria a satisfat6ria a 
presta'o dos referidos servi9os, cabendo a parte contratada dar andamento aos ulteriores atos 
do processo, at o trnsito em julgado da sentena, 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 servicos objeto do contrato, mesmo que para isso outra solu戸o n言o prevista neste, tenha 
que ser apresentada, para aprova戸o e implementa9'o, sem onus adicionais para a Contratante; 

' 	d) 	S6 divulgar informaC6es acerca da presta 白o dos servicos, objeto desta licitaco. aue 
~ 	envoiva o nome aa contratante, mediante sua previa e expressa autorizac白o: 

ej 	rrestar esciarecimentos a contratante sobre eventuais atos ou fatos noticiados que 
envolvam a Contratada, independentemente de solicita"o; 
1) 	Responsabilizar-se pelo Onus resultante de quaisquer ac6es, demandas, custos e 
despesas decorrentes de danos causados por culpa ou dolo de seus empregados, prepostos 
e/ou contratados, bem como obrigar-se por quaisquer responsabilidades decorrentes de a96es 
judiciais que lhe venham a ser atribuidas por fora de lei, relacionadas com o cumprimento do 
presente contrato; 
g) Se houver a"o trabalhista envolvendo os servios prestados, a contratada adotar as 
providencias necess自rias no sentido de preservar a Contratante e de mant-la a salvo de 
reivindica96es, demandas, queixas ou representa96es de qualquer natureza e n白o o 
conseguindo, se houver condena"o, reembolsar a Contratante das importncias que este 
tenha sido obrigado a pagar, dentro do prazo improrrog白vel de 10 (dez) dias l〕  teis a contar da 
data do efetivo pagamento; 
h) Cumprir, fielmente, as obriga96es assumidas, de modo que os servios contratados se 
realizem com esmero e perfei9白o, executando-os sob sua inteira responsabilidade; 
i) A CONTRATADA dever manter, durante toda a execu戸o do contrato, todas as 

j 	condiGes de habilita"o e qualifica叫o exigidas na licita"o, conforms previsto no Art 55, inciso 
L XII da Lei n8686/93 
if Pargrafo Unico: A empress dever' apresentar Junto com a(s) nota(s) flscalQs) e/ou fatura(s): 

,fl,.ITu.a 	*w c*. 

Rua: Cardeal da Silva, n'75. cesto, Po"es BA, Fone: (77) 3431 
声  
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警響 	PREFEITURA MUNICIPAL DE POcoES 
ESTADO DA BAHIA 

ーつ一 l 	SECRETARIA MUNtCIPAL DE SAむDE 
CNPJ: 11.113.324/0001-52 

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇOES 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 
CNPJ: 11.113.324/0001-52 

―【 Prova de regularidade juProva de regularidade ju器Fazenda Municipal;Fazenda Estadual: 

Ill. PrIr器篇Fregularidade juntoFederais; 	'Fazend童 Federal・  referente'Divida Ativa da Uni昌。 e 
IV・  Prova de regularidade junto a Justi9a do Trabalho. 

CLAUSULA SEXTA - DA RESCISAO 
6.1 0 presente contrato poder ser rescindido nas hipteses previstas na Lei 8.666/93. 
6.2 A CONTRATANTE poder rescindir, unilateralmente, este Contrato, indeoenderite de 
interpela"o judicial ou extrajudicial, sempre que ocorrer por parte da CONTRATAi〕A, conforme 

6.3con会器器察 totalrevis謂parciaem lei器器認enseja a sua resciso, corn as consequnciasto, ficando no ato da assinatura deste contrato 
reconhecido pelas partes os direitos da Administra戸o Pロblica, em caso de rescisao 
administrativa prevista no art 77 e seguinte da Lei n・  8.666/93 e suas altera9es. 
Pargrafo " nico: Da rescis'o contratual resultar ou n』o o direito das parsa indeniza9ao, de 
acordo com o caso em concreto, na conformidade da lei, sem prejuizo das penalidades 

I. Prova de regularidade junto A Fazenda Municipal; 
II. Prova de regularidade junto A Fazenda Estadual; 
III. Prova de regularidade junto A Fazenda Federal, referente A Divida Ativa da União e 

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

CLAUSULA SEXTA - DA RESCISÃO 
6.1 0 presente contrato poderá ser rescindido nas hipoteses previstas na Lei 8.666/93. 
6.2 A CONTRATANTE poderá rescindir, unilateralmente, este Contrato, independente de 
interpelação judicial ou extrajudicial, sempre que ocorrer por parte da CONTRATADA, conforme 
art. 78 da lei 8.666/93. 
6.3 A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisdo, com as consequências 
contratuais e as previstas em lei ou regulamento, ficando no ato da assinatura deste contrato 
reconhecido pelas partes os direitos da Administração PUblica, em caso de rescisão 
administrativa prevista no art. 77 e seguinte da Lei 8.666/93 e suas alterações. 
Parigrafo Calico: Da rescisão contratual resultara ou não o direito das partes indenizacAo, de 
acordo com o caso em concreto, na conformidade da lei, sem prejuizo das penalidades 
pertinentes. 

CLAUSULA S'TIMA ・  DA CESSAO OU TRANSFERENCIA 
7.1 0 presente contrato no poder ser objeto de cessao ou transferncia, no todo ou em parte. 

CLUSULA OITAVA - DAS PENAUDADES 
8.1 0 descurnprimento, parcial ou total, de qualquer das cl白usulas contidas no presente contrato 
sujeitar自  o Contratado 白  s san96es previstas na Lei 8666/93. garantida a prvia e ampla defesa 
em processo administrativo. 
§10 A inexecu"o parcial ou total do contrato ensejar a suspensao ou a imposi 自o da 
declara"o de indignidade para licitar e contratar com a prefeitura e multa, de acordo com a 
gravidade da infra,o. 
§?0. A multa ser graduada de acordo com a gravidade de infra9ao, nos seguintes limites 
maximos 
・ 0・ 3% (trs por cento) ao dia de atraso sobre o valor da parcela do fornecimento n百o realizado 
・ A Administra戸o se reserva ao direito de descontar do pagamento devido 自  contratada o valor 

de qualquer multa porventura imposta em virtude do descumpilmento das condi9es 
estipuladas no contrato. 

' A multa prevista nesta cl自usula n百o tern carter compensat6rio e o seu pagamento no 
eximir o Contratado da responsabilidade de perdas e danos decorrentes das infra96es 
~h”、．石Hっ．  

CLAUSULA SÉTIMA - DA CESSÃO OU TRANSFERÉNCIA 
7.1 0 presente contrato não poderá ser objeto de cessão ou transferência, no todo ou em parte. 

CLAUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES 
8.1 0 descumprimento, parcial ou total, de qualquer das cláusulas contidas no presente contrato 
sujeitará o Contratado As sangões previstas na Lei 8,666/93, garantida a prévia e ampla defesa 
em processo administrativo. 
§ 1° A inexecuigio parcial ou total do contrato ensejará a suspensão ou a impost-5o da 
declaração de indignidade para licitar e contratar com a prefeitura e multa, de acordo corn a 
gravidade da infração. 
§ 2° A multa será graduada de acordo com a gravidade de infração, nos seguintes hmites 
maximos: 
• 0,3% (três por cento) ao dia de atraso sobre o valor da parcela do fomecimento não realizado. 
• A Administração se reserva ao direito de descontar do pagamento devido contratada o valor 

de qualquer multa porventura imposta em virtude do descumprimento das condições 
estipuladas no contrato. 

• A multa prevista nesta cláusula não tem carater compensatorio e o seu pagamento não 
eximird o Contratado da responsabilidade de perdas e danos decorrentes das infrações 
cometidas. 

CLAUSULA NONA ・  DA PUBLICA9AO DO CONTRATO 
9.1 0 extrato do presente contrato dever ser publicado no mural de publica"o de atos 
administrativos da Prefeitura e no Di白rio Oficial do Municipio, no prazo estabelecido no pargrafo 
白nicn rin nけ RI dn I ei R RRRJQ 

CLAUSULA NONA - DA PUBLICAÇÃO DO CONTFtATO 
9.1 0 extrato do presente contrato deverá ser publicado no mural de publicação de atos 
administrativos da Prefeitura e no Diário Oficial do Municipio, no prazo estabelecido no parágrafo 
(mica do art. 61 da Lei 8.666/93 

CLUSULA DECIMA - DA DOTACAO ORCAMENTRIA 
10.1 Os gastos decorrentes desta contrata9o esto previstos nas seguintes contas 
oramentrias, proporcionalmente: 

CLAUSULA DÉCIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA 
10.1 Os gastos decorrentes desta contratação estão previstos nas seguintes contas 
orçamentárias, proporcionalmente: 

UNIDADE 03.07.01 - Fundo Munia •al de Saúde de Poções 

ATIVIDADE 

2.038 - Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde 
2.044 - Manutenção de Bloco MAC - Média e Alta Complexidade 
2,040 - Gestão des Ações de Atenção Elision 
2.068 - Entreatment° de Emergéncia em Saúde:- pove 19 

3.9.0,39.00 —Outros Serv. Terceiros — P. Juridical 	' C- .-3- ELEMENTO DE DESP. ._ 	_ 
'&US*TflA 	MOMICIPSL 44444 /TURA 	MOMICJP.1. 

Rua: cardeal da Silva, n 15, centro. Po es BA. Fone: (77) 3431-4350 Rua: Cardeal da Silva, n° 75, centro, Pocries SA, Fone: (77) 3431-4350 



雄議 	PREFEITURA MUNICIPAL DE POcoES 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SA心DE 
CNPJ: 11.113.324/0001-52 

    

    

  

02- exceto para atividade 2068 
14 1 Transferncias de Recursos do SUS 

 

 

FONTE 

 

   

    

cLAusULA DECIMA PRIMEIRA- DOS TRIBUTOS E DESPESAS 
111 Consistir 6 nus do CONTRATANTE as despesas decorrentes da formaliza"o deste 
contrato 

羅験MA SEGUNDA DA VINCUL214-1/2020 FMS, est vincuMS, conforme art. 61 da LeiS.鱗議AOe Inexigibilidade de Licitaolo a empresa Contratada. 

i
撰燕鴛燃票認男器轟讐鷲 ’oxecuo direta, conforme definido no 

CLAUSULA DECIMA QUARTA~ DO ATO LICITAT6RIO 
14.1 Baseado no caput art. 25, da Lei 8.666/93 6 inexigivel licita"o pblica, nos termos do 
processo de Inexigibiliciade n。  INX 068/2020 FMS. tabela Oiriteiii 23 do edital 005/2020 - 
Chamamento P"blico - Lei Federal n。  13.979, de 06/0212020; Decreto Estadual n 19.586『  de 
z11u3/zuzu; uecreto LeGislativo n2413/20 

CLAUSULA D'CIMA QUINTA~ DO REAJUSTE 
15・1 0 valor do presente contrato ser fixo e irreajust白vel 

CLUSULA DECIMA SEXTA - DO FORO 
16.1 Ficando eleito o Fora da Comarca de PoC6es, Bahia、  para ajuizamento de quaisquer 
questes onundas 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 (trs) vias de 
igual teor, na presen9a de 02 (duas) testemunhas, para que surta os efeitos legais esperados. 

S 	Po96es BA 12 de aqosto de 2020 

~d ・  rajo,申carenhas 
net: o unicipai a, i-'o9oes 

Co tratante 

Testemunhas 

Lorena Santos ' ascarenhas 
Secretria Municipal de Sa"de 

Contratante 
i握冊mL, c,1- ムrー一一  

Grupo P1MmD l ーー  
AdmjnhtracJo「  /Gestor 

S MEDICO LTDA 
atado 

I一  

CPF: 

2 ュノミン  
CRy’ をユ4 9L ど  、一r“とー  

pn,.Etfl. ,._.cnn 

Rua: Cardeal da Silva, n 75. cesto, Po es BA, Fone: (77) 3431・4350 



PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
CNPJ: 14.200.242/0001-65 

~  
PU BLICA9OES 
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ADJUDICACAO DO OBJETO DO ATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITA 】AO N INX 06812020 FMS 

A Comiss'o Permanente de Licitao de Po96es - Bahia, com base no caput do art. 25 da Lei Federal 8.666/93 e suas posteriores 
altera6es, Lei Complementar no 123/2006, 147; 14 e Decreto 065/2017, e ainda no parecer juridico, ADJUDICA o objeto da 
Inexigibilidade de Licita9o N。  06812020 FMS objetivando Servi9os de Medico para o Centro de Atendimento e Enfretamento' 
COVID 19 do Municipio de Po9oes.quantidade de horas trabalhadas 528hs confe. (tabela UI/item 23 do edital 005/2020- Chamamento 
ruwico) opreleito lan'a o Ato formal para a contrata9ao iieJ'WMI MEl) SERVIOS MEDICO LIDA, inscrito no CNPJ sob onり  
36.951.301/0001-48, com endere9o a Rua dos Jasmim, n。  315, Planalto 11 Catu-Bahia, CEP・  48! 10-000, tendo como executor dos 
servi9os o Dr. FELIPE BARRETO SANGIOVANNI, inscrito no CPF sob on 023.57Valor global Ri 51 .443,04(cinquenta e urn mil e 
quatrocentos e quarenta etreis reais e quatrocentavos),Vigencia3 1ノ10/2020. Comissao Permanente deLicita o. 12 de agosto de 2020. 
Joo Pedro Ribeiro Do Nascimento- PRESIDENTE DA COMISSAO 

RATIFICACAO DOATO FORMAL DE INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO Ic INX 068/2020 EMS 

O Prefeito Municipal de Pov6es. BA, no uso dacompet亡ncia que lhe outorga o 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, torna publico a ratifica9'o do Ato da Inexigibilidade de 
Licita9'o n。, INX 068/2020 FMS, conforme parecer da Comiss'o Permanente de Licita9io e ParecerJuridico emitido pela Procuradoria 
Juridica Municipal vem formalizarA INEXIGIBILIDADIi DO PROCEDIMENTO LIC1TATORIO. para contrata9'o direta de,FWMT 

~MED SERVIOS MEDiCO一  LTDA・  inscrito noCNPJ sob on。  36.95 1.30即00l-48, corn enderecoaRuadosiasmim. n。315. Planalto II 

’黒些讐ia,し’t': 4ZS litりI-Iせり tenao como execut9「讐se vi9os oき七とLIPh BAR竺里塾NU!9VA N NI・  !n竺ritomCPF sob on。  
uaコ  I k)DJCRThじIVl、OS tie ivieuico pan o t.ernro aeixtenuimento e tnrretarnento aしI) VIU 19 00 Municiplo de V o9oes quantidade de 
horas trabalhadas 528hs confe (tabela 01/item 23 do edital 005/2020・  Chamamento P6blico. Valor global de R$ 51.443,04(cinquenta e 
um mil e quatrocentos e quarenta e treis reais e quatro centavos) constante do respectivo Processo de Inexigibilidade de Licita9ao N。  
INX 059/2O2OFMS vigencia 31/10/2020, devendo ser celebrado o contrato com: de FWMTMED SERVIOS MEDICO LTDA, inscrito 
no CNN sob o n。 36.951.301/0001-48, com endere9o a Rua dos Jasmim, n。 315, Planalto H Catu・Bahia, CEP: 48110・000, tendo como 
executordos servigos o Dr. FELIPE BARRETO SANGIOVANN,Publique-se no local decostume. Celebre-se orespectivo contrato, que 
ミer regi酉。りedecendg a s formザ4ades de曹ぎ。 p"blico巴三 forma do art・ 61 e 62 da lei n。 8.666/93・ cuja minuta foi aprovada pela 
Procuradoria Juridica. Gabinete do Prefeito, 12 de agasto de 2020. LeandroArajo Mascarenhas・  Prefeito Municipal 

HOMOLOGAいO DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAくAO N' INX 068/2O2OFMS 

O PREFEITO MUNICIPAL DE POCOES. BAHIA. no uso de suas atribui96es legais, e tendo em vista que foram cumpridas todas as 
formalidades da I.ei n。  8.666/93, e suas posteriores altera6es, Lei Complementar ii' 123/2006. 147/14 e Decreto 065/2017, ante a 
INEXIGIBII.IDADE de Licita9'o n。  1NX068/2020 FMS, OBJETO Servi9os de Medico para o Centro de Atendimento e Enfretamento自  
COVID 19 do Municipio de Po9oes quantidade dc horas trabalhadas S2Shs confe (tabela 01/item 23 do edital 005/2020・  Chamamento 
Pblico・E atentando ao Parecer da Comiss'o Permanente de licita9io, HOMOLOGA o processo de INEXIGIBILIDADE de Licita o, 
nara a contrata9貢o direta fonnalizar A INEXIGIBILIDADE DO PROCEDIMENTO LICITATORIO, pan contrata o direta de,FWMT 

SERVIOS MEDICO LTDA, inscrito no CNPJ sob o n。 36.951.301/0001-48, com endere9o a Rua dos Jasmim, n。 315, Planalto II 
Bahia, CE?: 48110-000, tendo como executor dos servi9os o Dr. FELIPE BARRETO SANGIOVANNI, inscrito no CPF sob on 

023.57 ValorGlobal de: RS5I .443.04(cinquentae um mil e quatrocentos e quarenta etreis reais e quatrocentavos),Vigるncia 31/10/2020 
Gabinete do Prefeito, 12 de agosto de 2020. Leandro Arajo Mascarenhas - Prefeito Municipal 

Jornal Tribuna do Sertao ・  Edi'ao disponIvel no site www.sertaohoje.com.br.publicacoes 
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EXTRATO DO CONTRATO N214-1/202 EMS 
INEXIGIBILIDADE No INX 0614/2020 FMS 

CONTRATANTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES COM COOPARTICIPAひO DO FUNDO MUNICPAL DE SA 〕DE, 
inscrito noCNPJ sob onu LI. 113.324/0001-52, com sede' Rua Cardeal da Silva, 75 Bairro Centro CEP. 45,260-000, representadopor 
Lorena Santos Mascarenhas - CONTRATADA - thimalizar A JNEXICjIBILIDADE DO PROCEDIMENTO LICITATうRIO. pata 
contratago direta de FWMTMED SERVIOS M亡DICO LTDA, inscrito no CNPJsob onu 36.951.301/0001-48, com endere9o akua 
dos Jasmim, n。  315. Planalto II Caiu-Bahia, CEP: 48110-000, tendo como executor dos servi〒os o Dr. FELIPE BARRETO 
SANGIOVANNI. inscrito no CPF sob on。  023・ 57.conforme Inexigibilidade ao ENX 068/2020 FMS. objeto: Servi9os de Medico para o 
Centro de Atendimento e Enfretamento 自  COVIl) 19 do Municipio de Po'oes quantidade de horas trabalhadas 528hs confe (tabela 
01/item 23 do edital 005/2020- Chamamento P"blico.Data do Conlratol2/08/2020. Valor do Contrato: R$ 51.443,04(cinquenta e um 
mil e quatrocentos e quarenta e treis reais e quatro centavos) Vigencia 3 1/10/2020. Secret'ria Municipal de Sa"de Lorena Santos 
Mascarenhas, Prefeito - Leandro Arajo Mascarenhas 

Jornal Tribuna do Sertao- Edi9ao disponvel no site www.sertaohoje・ corn・ br:publicacoos 



Quinta-kira 

l驚加繁姦2020 Po96es Di貞rio Oficial do 
眼~o 

ADJUDICAcAO DO OBJETO DO ATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAcAO N INX 068/2020 FMS. 

A Comiss百o Permanente de Licita9'o de Po'6es - 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 narecer 
jurdico, ADJUDICA o objeto da Inexigibilidade de Licita o NO068/2020 FMS objetivando Servios de Medico 
para o Centro de Atendimento e Enfretamento ' COVID 19 do Municipio de Pooes.quantidade de horas 
trabalhadas 528hs confe. (tabela 01/item 23 do edital 005/2020- Chamamento Pbblico) o ;refeito lanca o Ato 
Format para a contrata o de, FWMT MED SERVICOS MEDICO LTDA, inscrito no CNPJ sob o' 
36.951.301/0001-48, corn endere9o a Rua dos Jasmim, no 315, Planalto II Catu-Bahia, CE!': 48110-000, tendo 
como executor dos servios o Dr. FELIPE BARRETO SANGIOVANNI, inscrito no CPF sob o n 023 .57Valor 
global R$ 51 .443・04(cinquenta e um mil e quatrocentos e quarenta e treis reais e quatro eentavosLViQncja 
31/10/2020. Comiss三o Permanente de Licita 且o, 12 de agosto de 2020. Joo Pedro Ribeiro Do Nascimento ー  
PRESIDPNTF. DA rnMIcsAn 

RATIFICACAO DO ATO FORMAL DE INEXIGIBILIDADE DE LICITA O N INX 068/2020 FMS 

O Prefeito Municipal de Po96es, BA, no uso da competencia que lhe outorga o 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, torna pblico 
a ratifica9'o do Ato da Inexigibilidade de Licita9百o n, INX 068/2020 FMS, conforme parecer da Comisso 
Permanente de Licita9o e Parecer Jurdico emitido pela Procuradoria Jurdica Municipal vem formalizar A 
INEXIGIBILIDADE DO PROCEDIMENTO LICITAT RIO. oara contratac'o direta de. FWMT MPn 
SERVI9OS MDICO LTDA, inscrito no CNN sob on。  36.95 1.301/0001-48, com endere9o a Rua dos Jasmim. 
n。  315・  Planalto II Catu-Bahia, CEP: 48110-000, tendo como executor dos servi9os o Dr. FELIPE BARRETO 
SANGIOVANNI, inscrito no CPF sob o n。  023.57 Objeto Servi'os de Medico para o Centro de Atendimento e 
Enfretamento ' COVID 19 do Municipio de Po9oes quantidade de horas trabathadas 528hs confe (tabela Ol/item 
23 do edital 005/2020- Chamamento Pblico. Valor global de itS Sl.443.04(cinquenta e um mil e quatrocentos e 
quarenta e 讐  reais e quatro centavos) constante do respectivo Processo de Inexigibilidade de Licita ョo N" INX 
05?/2O2OFMS vig己ncia 3 1/10/2020, devendo ser celebrado o contrato corn: de FWMT MED SERVIcOS 
MEDICO LTDA・  inscrito no CNPJ sob o n。  36.951.301ノ0001-48, corn endere9o a Rua dos Jasmim, n。  315. 
Planalto II Cato-Bahia, CE!': 48110-000, tendo como executor dos servi9os o Dr. FELIPE BARRETO 
SANGIOVANN,Publique-se no local de costume. Celebre-se o respectivo contrato, que ser regido obedecendo s 
formalidades de direito p6blico, na forma do art. 61 e 62 da lei no 8.666/93, cuja minutafoi aprovada pela 
Procuradoria Jurdica. Gabinete do Prefeito, 12 de agosto de 2020. Leandro Arajo Mascarenhas - Prefeito 
Municinal 

HOMOLOGACAO DA INEXIGEBILIDADE DE LICITAいO No INX 068/2O2OFMS 

O PREFEITO MUNICIPAL DE POC6ES, BAHIA, no uso de suas athbui9るes legais, e tendo em vista que foram 
cumpridas todas as formalidades da Lei n 8.666/93, e suas posteriores altera'6es, Lei Complementar n。  123/2006, 
147/14 e Decreto 065/2017, ante a INEXIGIBILIDADE de Licita o n 1NX068/2020 FMS, OBJETO - Servi9os 
de Medico para o Centro de Atendimento e Enfretamento ' COVID 19 do Municipio de Po9oes quantidade de horas 
trabalhadas 528hs confe (tabela 01/item 23 do edital 005)2020- Chamamento Pilblico.E atentando ao Parecer da 
Comisso Permanente de licita9百o, HOMOLOGA o processo de INEXIGIBILIDADE de Licita 喜o, para a 
contratac,o direta formalizar A INEXIGIBILIDAPE DO PROCEDIMENTO LICITATORIO, para contrata o 
direta de, FWMT MED SERVICOS MEL)IUU L11)A, inscrito no しNY) 5OiD O llー ’b・りつ i.iUt/UUU1-4る・  coin 
endere9o a Rua dos Jasmim, a 315, Planalto TI Cato-Bahia, CEP: 48110-000, tendo como executor dos servi9os o 
Dr. FELIPE BARRETO SANGIOVANNI, inscrito no CPF sob o n 023.57 Valor Global de: 
R$5 1 .443,04(cinquenta e um mil e quatrocentos e quarenta e treis reais e quatro centavos),Vigncia 31 /l 0/2020 
Gabinete do Prefeito, 12 dc agosto de 2020. Leandro Ara]jo Mascarenhas - Prefeito Municipal. 

CERTIFICA7AO DIGITAL: ZTZG8F4SLYTXJKLZTYDSYA 

Esta ediao encontra-se no site oficial deste ente. 



Di'rio Oficial do 
MUNICIPIO Po96es Quinta-feira 

13 de Agosto de 2020 
7 一 Ano 一 N. 904 

EXTRATO Do CONTRATO N。 214-1/202 FMS 

INEXIGIBILIDADE No llX 068/2020 FMS 

CONTRATANTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PO加ES COM COOPARTICIPACAO DO FUNDO 
MUNICPAL DE SA［〕DE, inscrito no CNPJ sob ono i 1.113.324/0001-52, com sede 自  Rua Cardeal da Silva, 75一  
Bairro Centro - CEP. 45.260-000, representado por Lorena Santos Mascarenhas - CONTRATADA ー  formalizar 
A INEXIGIBILIDADE DO PROCEDIMENTO LICITATORIO, para contrata9o direta de FWMT MED 
SERVICOS MEDICO LTDん inscrito no CNPJ sob on 36.951.301/000I-4S, com endereo a Rua dos jasmim, 
n。  315, Planalto U Catu-Rahia, CEP: 48110-000, tendo como executor dos servi9os o Dr. FELIPE BARRETO 
SANGLOVANNI, inscrito no CPF sob o no 023.57,conforme Inexigibilidade げ  INX 068/2020 FMS, objeto: 
Servi9os de Medico para o Centro de Atendimento e Enfretamento ' COVID 19 do Munieipio de Po9oes 
quantidade de horas trabalhadas 528hs confe (tabela 01/item 23 do edital 005/2020- Chamamento P'blico .Data do 
Contratol2/08/2020. Valor do Contrato: R$ 51.443,04(cinquenta e um mil e quatrocentos e quarenta e treis reais 
e quatro centavos) Vigncia 31/10/2020. Secretria Municipal de Sa"de Lorena Santos Mascarenhas, Prefeito 
Leandro Araio Mascarenhas. 

CERTIFICAAO DIGITAL: ZTZG8F4SLYTXJKLZTYDSYA 

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



Quarta-feira 
12 de Agosto de 2020 
2 ・ Ano - No 897 

Po96es 
Di自rio Oficial do 
皿，岡d円o 

Atas 

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - CNPJ: 11.113.324/0001-52 
COMISSAO ESPECIAL DE CREDENCIAMENTO DE SERVIOS DE SA亡DE 

ATA. 01 7/2020 ・  ABERTURA E JULGAMENTO DO PROCESSO PARA CONTRATACAO 
DE SERVIOS DE SA"DE - EDITAL N。 005/2019 

Aos seis dias do ms de agosto de 2020, 自  s 09:30 mm, reuniu-se na Sede da Secretaria 
Municipal de Sa自de de Po96es situada 白  Rua Cardeal da Silva, 75, Centro, a Comissao Es-
pecial Respons白vel pelo Credenciamento de Prestadores de Servios de Sa"de do Munici- 
pio de Po加es/BA, formalmente designada pelo Senhor Prefeito Municipal atrav白s da Porta-
ria N。  049 de 20 de Dezembro de 2019, para abertura e julgamento da documenta弾o de 
habilita"o de Prestadores de Servi9os de Sa自de referentes ao Credenciamento regido pelo 
Edital ー  N。  00512019, seus anexos e aditivos. Aberta a reunio, a Presidente Sra. Deborah 
de Souza Silva Cardoso, checou se os presentes eram as pessoas investidas dos poderes 
atribuidos pela Portaria Municipal acima citada, tendo comparecido os seguintes membros: 
Sirl白ndia Brasileiro Cunha Nascimento, Sheila Matos Rolim e Sueli Medrado. A Presidente 
demonstrando sua satisfa9昏o pelo fato de um profissional m6dico ter se candidatado para 
trabalhar no Centro de Enfrentamento 白  COVID, o que foi muito dificil. Fato continuo ressal-
vou que todos os atos deveriam se regidos exclusivamente pelo Instrumento convocat6rio 
(Edital 005/2019, inclusive levado em considera●o os aditivos N. 001 e 002/2020), em per-
feita conformidade com a Lei 8.666/93. Dando seguimento, a presidente informou que lhes 
foi entregue a documenta9白o de dois postulantes a credenciamento para presta"o de servi- 
9os, sendo um na 白  rea de enfermagem para a aten"o prim自ria de sa"de, e outro na condi- 
"o de Pessoa Jurdica para presta9白o de servi9os m白dicos no Centro enfrentamento da 
COVID-19. Os Envelopes foram conferido quanto a inviolabilidade e os dizeres de endere- 
9amentos, estando conforme as exigencias editalicias. Posteriormente os mesmos foram 
abertos um a um e seu conteロdo comparado com o solicitado no edital 005/2019, conforme 
caracteriza9白o juridica. Ap6s a an白lise documental foi constatado que os querelantes descri-
tos a seguir apresentaram todas as condi96es que lhes conferiam perfeita conformidade com 
o instrumento convocat6rio, (Edtal 005/2019 e aditivos) Assim sendo, foram declaradas 
CREDENCIADAS para a presta9白o do servi9o N.28 da tabela 01 (Anexo 01 do edital 
005/2020), a saber, Servio profissionais de Enfermeiro em Unidade de Aten9巨o Prim白ria de 
Sa"de: 1) PATRCIA SAMPAIO DO NASCIMENTO, Brasileira, solteira, Enfermeira, inscrita 
no COREN sob n"mero 000.525.940-ENF, residente e domiciliado 白  Travessa Dr. Israel Vi-
eira Ferreira, 41, Centro, Po96es-Ba, CEP 45260-000, inscrita junto ao CPF sob o n。  
040.250.445-36 e RG 2038057800; 2) ARIELE CHAVES TEIXEIRA, Brasileira, solteira, En- 
termeira, inscrita no COREN sob nomero 639847-ENF, residente e domiciliado A Avenida 
Juscelino Kubistschek, 333, Bairro Pituba, Po加es-Ba, CEP 45.260-000, inscrita junto ao 
CPF sob o no 059.749.005-88 e RG 565211389; e 3) para o Servio N. 23 da Tabela N.01 
(Anexo 01 do edital 005/2020), a saber, Trabalho de m白dico no Centro de Atendimento e 

Enfrentamento 百  COVID-19 do Municipio de Po96es, a empresa FWMT MED - Servi9o M- 
dico LTDA, inscrita no CNPJ N. 36.951.301/0001-48, situada 白  Rua dos Jasmins, 315. Sala 
05, CEP 48.110-000, Bairro Planalto II, na cidade de Catu-Ba. Terminada a an白lise, a Sra. 

Presidente fez quest白o de que constasse em ata que nada tinha ficado a titulo de penden- 
cia. Nao havendo mais pleiteantes a avaliar e n白o tendo mais do que tratar e registrar, a Sra. 

CERTIFICA9AO DIGITAL: 4HDPPTIIF51 /FBUWFWLBG 

Esta ed勺ao encontra-se no site oficial deste ente. 



Deborah de Souza Silva Cardoso Sheila Matos Rolim 

Presidente Membro 

Sueli Rocha Medrado 

Membro 

Sirl'ndia B. Cunha Nascimento 

Membro 

I 	 

	

しMUNICIPIO 	 , 

I! '! 

”ー 	難 PREFEITURA MUNICIPAL DE PO9oES 
ti SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - CNPJ: 11.113・324/0001-52 

Presidente agradeceu a presen9a de todos e deu por encerrada a reuni百o quando, para fins 
de direito lavrou-se a presente ata, que vai assinada pelos membros da Comissきo que per-
maneceram at白  o final desta 

Em Po"es - Bahia, 06 de agosto de 2020. 

Po96es 
Quarta-feira 

12 de Agosto de 2020 
3 - Mo 一 N. 597 

, 
4, 

CERTIFICAいO DIGITAL: 4HDPPTIIFS1 /F8UWFWL+BG 

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PO9OES 
ESTADO DA BAHIA 

CONTRATO No 21 4-1/2020 FMS 

INEXIGIBILIDADE 
No 068/2020 FMS 

TERMO DE APOSTILAMENTO 

I 

SERVIOS MEDICOS 

t PflP(TUA fl MU ICIPALPooes 
ター岬・・“,・・“ ・,・・・ノ  

Pra9a da Bandeira, 02 - Centro - Po96es - Bahia - FONE/FAX (77) 3431-5820 



PREFEITURA MUNICIPAL DE POC6ES 
ESTADO DA BAHIA 

AUTUA9AO 

Aos 09 (nove) dias do mes de setembro de 2020, autuo o oficio requisitrio da 

Secretaria e os documentos que adiante se v6. 

櫛  

Samanta de Araロjo Silva 

Chefe de Gabinete do Prefeito 

Decreto No043/2017 

PROCESSO ADMINISTRATIVO No CONTRATO N 214-1/2020 FMS 

OBJETO: Inexigibilidade de Licita9ao referente a trabalho de m白dico para o Centro de 
Atendimento e Enfretamento 自  COVID 19 do Municioio de Poces (tabela 01/item 23 c4ri 
edital 005/2019) em atendimento as demandas da Secretaria Municioal de Sajde deste 
Munici剛o, coniorme oescnCoes constantes aa lnexiciibilidade de Licitac言o no INX 06R12020 
ruia, que sera necessario acrescentar uma ativiaaaeloroieto nas dotacOes no Quadro de 
Detalhamento de Despesas, agora pelo novo Justifica-se a necessidade deste, atravs da 
Lei n。  14・035 de 11 de Agosto de 2020 que altera a Lei n。  13.979, de 6 de fevereiro de 
2020, para dispor sobre procedimentos para a aquisi9白o ou contrata9ao de bens, servi9os 
e insumos destinados ao enfrentamento da emergencia de saude publica de importncia 
internacional decorrente do coronavirus respons白vel pelo surto de 2019, 
especificadamente no Art. 4- H que diz que os contratos regidos por esta Lei tero prazo 
de dura9白o de at 6 (seis) meses e podero ser prorrogados por periodos sucessivos, 
enquanto vigorar o Decreto Legislativo n。  6, de 20 de maro de 2020, respeitados os 
prazos pactuados. 

PoITURA fl MUNICIPALPooes 

 

Pra9a da Bandeira, 02 Centro - Po9es - Bahia - FONE/FAX (77) 3431-5820 
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PREFEITUgj, MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SA'DE 
CNPJ: tI .113.324/0001-52 

Em, 09 de Setembro de 2020 

Oficio 	/2020 

Ao Gabinete, 

Ref.: Solicita弾o de Termo de Apostilamento de Contrato 

SOLICITACAO 

Solicito do setor competente de Termo de Apostilamento de Contrato entre o Fundo 
M unicipai ae sauce, inscrito no CNPJ 11.113.324/0001-52 e a empresa FWMT MED 
SERVICOS MEDICO LTDA, inscrito no CNPJ sob o n。  36.951.301/0001-48, referente da 

一 	inexigioilioaae de Licltaao n。  INX 068/2020 FMS, cujo objeto 白  a prestac白o de servicos 
w 	em traoaino de medico para o Centro de Atendimento e Enfretamento a COVID 19 do 

Municipio de Poゆes (tabela 01/item 23 do edital 005/2020), contrato este sob o n。 214- 
1/2020-FMS 

Justifica-se a necessidade deste, atravs da Lei n。  14.035 de 11 de Agosto de 2020 que 
altera a Lei n。  13.979, de 6 de fevereiro de 2020, para dispor sobre procedimentos para a 
aquisio ou contrata9ao de bens, servi9os e insumos destinados ao enfrentamento da 
emergncia de saude publica de importncia internacional decorrente do coronavirus 
responsavel pelo surto de 2019, especificadamente no Art. 4。- H que diz que os 
contratos regidos por esta Lei ter白o prazo de dura●o de at 6 (seis) meses e podero ser 
prorrogados por periodos sucessivos, enquanto vigorar o Decreto Legislativo n。  6, de 20 
de maro de 2020, respeitados os prazos pactuados 

O apostilamento comeCa a contar a partir do dia 18 de Setembro do ano em curso. 
Ficando aberta uma nova A頭o Or9amentria conforme detalhamento abaixo 

● AtividadelProjeto 10.122.09.2.074 - Enfrentamento da Emerg白ncia em Saude - COVID-19 

Na certeza de sua compreens白o, elevando nossos votos de estima e considera"o, 
subscrevemo-nos 

Atenciosamente, 

Lorena Santos Mascarenhas 
Secretria Municipal de Sade 

R田 Carde副d日 Slyョ n。  75. cent,ロ， R埠加S・Ba e.ma,I: fSam自rosaude2ol7伽znailc,xn 罵 
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Prefeitura Municipal de Catu 

CEト」TRO-CATIJ 一日A CEP・ 4211 C-COO 

cNpJ l3日（×〕 88510001m 

CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS 
Nmero: 002405!2020.E 

Nome/Razo Social 

Nome Fantasia: 

!nscri弾o Municipal 

Endereo 

FWMT MED SERVI9OS MEDICOS LIDA 

FWMT MED SERVICOS MEDICOS 

000476/016.41 	 cPF 
RUA DOS JASMINS, 315 

PLANALTO II CATU -BA CEP: 48110-000 

CPF/CNPJ: 36.95t30110001.48 

. 	RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA MUNICIPAL COBRAR QUAISQUER D亡BITOS QUE ViEREM A SER 
ー  APURADOS POSTERIORMENTE, E CERTIFICADO QUE, ATE A PRESENTE DATA, NAO CONSTAM DBITOS 

TRIBUTARI OS DO CONTRIBUINTE ACIMA CITADO PARA COM ESTE MUNICPIO 

Obsen,a"o: 

"”…“"""‘…‘""'""'"“…‘”・・………一…“"".**_**********..*************** """"""""""""""""'""'""""“, 

…………ー………’”…“…“唾・”・古……・・…‘‘・“‘…＋………・…ー”… *************************+****************** 

ーーーー…ーー”’ーー一”・ーーーーー・“""""“一””・”…‘""“ーーーーー“ーー・ーーーー“ーーーーー，”ー，ーー＋ーーー，“, 

*1 ************ t*4*******t* ******************.** *** *********** ************,*** ********* *****************************t* *** ****** 

Esta certid白o foi emitida em 	24/08/2020 	com base no C6digo Tribut白rio Municipal. 

Certid且o vhda at6:6 23/09/2020 

Esta certidao abran9e somente a Inscn"o Municipal acima identificadae 
Cdigo de controle desta certid百o: 160000508155007580311 7030002405202008249 

9竺聾9emitida押ronicame喚via intern叫・ A aceita"o desta certid白o est condicion日da 自 vertflc日9白o de sua 
auwrluuuaロ日  na internei, no enue「日9o eieironico 
https://catu.saatri.com.br, Econ6mico ー  Certid且o Negativa - Verificar Autenticidade 

Aten9自o: Qualquer rasura ou emenda invalidar自  este documento 

impresso em 24/0812020' s 11:34:14 



GOVERNO 00 ESt400 DA 8AHTA 

SECRETARIA DA FAZENDA 

Emisso: (9/08/2020 15:21 

Certid豆o Negativa de D'bitos Tribut貞  rios 

(Emitida para os ef&tos dos arts. 113 e 114 da Lei 3 SG dc 11 dc dezembro dc 1981 - C6digo 
Tributrio do Estado da Bahia) 

Certid巨o NO.O 2020222Th16 

\flNXIXXXIXXXSXIXxXNXXXXxXYJ?SLt,XXXXXVLXXS 

”コ＝Ac ESAOUAI 	 CNR」  

36.951.30110001調  

Fica certificad; que n且o constam, at a presente data, pend'ncias de responsabilidade da pcssoa fsica ou juridica acima 
identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria 

Esta certid百o enJoba todos os seus estabelecimentos quanto a inexist'ncia de d'bitos, inclusive os inscritos na Divida 
Ativa, de competncia da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda P"blica do Estado da Bahia 

cobrar quaisquer d'bitos que vierem a ser apurados posteriormente 

Emitida em 04/08/2020, conforme Portaria n。 916199 sendo v白lida por 60 dias, contados a partir da data de sue 
erniss自ロ  

A AUTENTICIDADE OESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS 
FAZENDARIAS OU ViA INTERNET, NO ENDEREcO http:llwvw .sefaz.ba,gov.br 

、伯lida corn ョ ’pcesenta"o conIuntョ  dり cart自o o叩nd de Hmri"o m OPF ou m CNPJ da 
Secretaria da Receita Federal do Mnisl'rio da Fazenda 

P・Qina 1 del 	 Re IC ertiduoNag Miv a. rp I 
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畿  

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

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

鵠晋』諜器篇盟COS MEDICOS LIDA 

Ressalvado o direitn de 2 R27aneI' Kraci9n司  --I---- e mscrever quaisquer dMdas de mw、nneohIIiH一H一  」に二＝こ二  二！ “‘しI'uロ I’ロしlulidI uuurar e Inscrever quaisquer dividas de 
篇！器認票黒黒竺I竺,堕vo acima . identificado que vierem a ser apu扇扉7i、品茜品。誌
二ぐ古ど盟聖三！讐rciasa- 』讐刊聖巴e・「elativas a cr6ditos tributarios ad而n厭扇b師‘じ§誌i蒜‘ 
Procuradoria_Geral da Fazenda Nacional (PGFN) 

Esta certido vlida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, nri racn de ent -i federativo, paraIndn 	 ,J._.- 	 - 	 - 

！窓江Sg rgosnot o kin 恕？豊勲！!9讐da aゼ野rac言o direta a‘ド晶c晶姦Jミニ Cr1LCculados, Dnia.- 買姦器お器：  
漂it盟誉と恕贈！fibito da RFB e da PGFN e abranae in論Sive誇訟品b『帯葡owhi iiriacon晶ぐ認鼠器  
nas aIineas'a'aId'dopa白gra加ロnに。 doan lldaLふ。 8 --nas alneas 'a' a d'do pargrafo nico do art. 11 da Lei n 8.212, de 24 de julho de 1991 

揺慧需ta certid o//rfb.gov.br>票語蕊齢 verificao de sua autenticidade na Internet, nosgav.br>. 

購鰯緯I認
驚買器潔驚認aid認器蓄FB/PGFN n l 751, de 2/10/2014 

識o de contuer rasur我da certido:emenda nv器5.97B3.2ir este d讐rn認  

TI1 
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CERTェDAO NEGATェVA DE D血BェTOS TRABALHェSTAS 

CNPJ: 36.951.301/0001-48 
Certidao n。 : 9431324/2020 
Expedigao: 20/04/2020,a s 20:42:4B 

Validade: 16/10/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedi9ao. 

Certifica-se que o CNPJ sob o n。  36.951.301/0001-49, N O CONSTA do 
Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. 
Certidao emitida com base no art. 642-A da Consolidacao das Leis do 
Trabalho, acrescentado pela Lei n。  12.440, de 7 de julho de 2011, e 
na Resolugao Administrativa n。  1470/2011 do Tribunal Superior do 
Trabalho, de 24 de agosto de 2011. 
Os dados constantes desta Certidao sao de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho e estao atualizados at邑  2 (dois) dias 
anteriores a data da sua expedicao. 
Certidao expedida sem indicacao do nome/razao social, tendo em 
vista que o CPF/CNPJ consultado nao figura na u ltima versao da base 
de dados da Receita Federal do Brasil - RFB enviada ao Tribunal 
Superior do Trabalho - TST. Para saber a situacao desse CPF/CNPJ, 
consulte o sitio da RFB (www.receita.fazenda.gov.br ) 
No caso de pessoa jurldica, a Certidao atesta a empresa em rela9ao 
a todos os seus estabelecimentos, agencias ou filiais. 
A aceita9ao desta certidao condiciona-se 良  verificagさo de sua 
autenticidade no portai do Tribunal Superior do Trabalho na 
Internet (http ：ノノ www ．七 5七． jus .br) 
Cer七ュdao emitida gratul七amen七e. 

ェNFORMACAO ェMPORTM1TE 
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessarios a identificagao das pessoas naturais e juridicas 
inadimplentes perante a Justi9a do Trabalho quanto a s obriga96es 
estabelecidas em sentenca condenat6ria transitada em julgado ou em 
acordos judiciais t工abalhistas, inclusive no concernente aos 
recolhimentos previdenciarios, a honorarios, a custas, a 
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes 
de execuqao de acordos firmados perante o Minist白rio P白blico do 
Trabalho ou Com is sョo de Cつn cユ liacao Prか、1ユa. 



ca"‘」lいR叫ub""a血Empmgュ山甘  
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Certificado de Regularidade 
do FGTS ・ CRI 

Inscr叱恥： 	36'951.30ユノ0001-48 
Raz'o Soci aJrwMT MED SERVICOS MEDICOS LTDA 
cnaere9o: 	RUA Dos JASMINs 315 SALA 05 / PLANALTO 11/CAIU / 日A / 48110-000 

A Caixa Econ6mica Federal, no uso da atribui9百o que lhe confere o Art. 
7, da Lei 8.036, de 11. de maio de 1990, certifica que, nesta data, a 
empresa acima identificada encontra-se em situag含o regular perante o 
Fundo de Garantia do Tempo de Servhニロ一 F'GTS. 

O presente Certificado n含o servir de prova contra cobranga de 
quaisquer d'bitos referentes a contribuig6es e/ou encargos devidos, 
decorrentes das obrigag6es com o FGTS. 

Validade:21/o8/2020 a 19109/2020 

Certificag昌o N"rnero: 2020032104535317859045 

Informag合o obtida em 24/08/2020 11:33: 16 

A utiliza戸o deste Certificado para os fins previstos em Lei esta 
condicionada a verificag含o de autenticidade no site da Caixa: 
www.caixa.gov.br  

h即sIん。mu肥心げ心a以a govbrIしonsuI伯crfIpaロesh“ゆressaojsf 
1H 



PREFEITURA MUNICIPAL DE POC6ES 
ESTADO DA BAHIA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES 
ESTADO DA BAHIA 

DO SETOR CONTABIL DO SETOR CONTÁBIL 

PARA: GABINETE DO PREFEITO PARA: GABINETE DO PREFEITO 

Senhor Prefeito, 

Tendo em vista os relevantes motivos apontados no vosso expediente, informamos 
que o pieiro .Ii apresentado deve ser atendido, com a urg6ncia solicitada, posto que 
na alsponiD川aaae tinanceira e or9amentaria com a lei Or9ament白ria Anual e 
Lompauo川aaae corn o riano Anual e L!i de Diretrizes Or9ament白ria, sendo que a 
aespesaー  aecorrente aa presente solicita9白o ser自  custeada pela UNIDADEr'flflA.Ar.rrnn,a 	- - 
L'nyt%Ivlri'J i MNIM, coriorme segue aoaixo: 

Senhor Prefeito, 

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

UNIDADE 03.07.01 — Fundo Municipal de Saúde de Poções 

ATIVIDADE 

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

ELEMENTO DE DESP. 3.3.9.0.39.00 — Outros Serv. Terceiros — P. Jurídica 

FONTE 02- exceto para atividade 2068 
14— Transferências de Recursos do SUS 

Po96es, BA, 10 de setembro de 2020 Poções, BA, 10 de setembro de 2020. 

Atenciosamente, Atenciosannente, 

stavo Correia Silva 
Setor Cont白bil 

if:44) 
Gdstavo Correia Silva 

Setor Contábil 

L PRIF *TURA flpo畿 
ター・・り・m ・戸・”ノ  
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PO96ES 
ESTADO DA BAHIA 

AO SETOR DE CONTABILIDADE 
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS 

De acordo com a solicita9ao da Secretaria Municipal de Saロde, determino que Vossa 
Senhoria informe quanto 白  existencia de recursos or9ament白rios capazes de atender 
a respectiva despesa - prorroga9ao de prazo para acrescscimo de uma 
atividade/projeto nas dota96es no Quadro de Detalhamento de Despesas - QDD, para 
Inexigibilidade de Licita9白o referente a trabalho de m白dico para o Centro de 

一 	Atendimento e Enfretamento 白  COVID 19 do Municipio de Poc6es (tabela 01/item 23 
~ 	ao eaitai UUb/4U1U) em atenaimento as demandas da Secretaria Municipal de Sa"de 

deste Municipio, conforme descri96es constantes da Inexigibilidade de Licita叫o n。  
INX 068/2020 FMS, que ser白  necess白rio acrescentar uma atividade/projeto nas 
dota96es no Quadro de Detalhamento de Despesas, agora pelo novo Justifica-se a 
necessidade deste, atraves da Lei n。  14.035 de 11 de Agosto de 2020 que altera a Lei 
no 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, para dispor sobre procedimentos para a 
aquisi9ao ou contrata9ao de bens, servi9os e insumos destinados ao enfrentamento 
da emerg白ncia de saロde publica de importancia internacional decorrente do 
coronavirus respons白vel pelo surto de 2019, especificadamente no Art. 4。- H que diz 
que os contratos regidos por esta Lei terao prazo de dura,o de at白  6 (seis) meses e 
poder白o ser prorrogados por periodos sucessivos, enquanto vigorar o Decreto 
Legislativo no 6, de 20 de mar9o de 2020, respeitados os prazos pactuados; 

Justificativa 
Justifica-se atrav白s do Decreto Legislativo no 2440 de 29 de junho de 2020, em seu 
Art. 1。, que diz: fica prorrogado por 90 (noventa) dias, a partir da publica"o deste 

- 	Decreto Leaistativo. o rjrazo de reconhecimento. oela Assemblia Leqislativa, do 
' 	estado de caiamidade publica aos municipios Datanos integrantes aa reia9ao 

constante no Anexo o nico deste Decreto. Sendo que o presente Termo de 
Prorroga9ao de apostilamento est自  adestrito somente aos itens especificos 白  s a96es 
de combate ao COVID-19 e da Lei n。  14.035 de 11 de Agosto de 2020. 

Gabinete do Prefeito, 09 de setembro de 2020 

PPflUITURA fl MUNCIAL?oocs 
4・・”“,・”電””ノ  



ン 、 難  PREFEITURA MUNICIPAL DE PO96ES 

ESTADO DA BAHIA 
PARECER JURDICO 

   

6RGO: Prefeitura Municipal de Po96es - Secretaria Municipal de Sa丘de 

ASSUNTO: Apostilamento do contrato no0214-1/2020, celebrado entre a 
Prefeitura Municipal de Po加es, atravs da Secretaria Municipal de Sa丘de, e a 
Empresa FWMT MED SERVICOS MEDICOS LTDA para a inclusao de 
Atividade/Projeto especfico de combate ao COVID-19. 

ー一 	 Versa o uresente carecer acerca da regularidade do Termo de 
' 	apostilamento ao contrato no0214-1/2020, celebrado entre a Prefeitura 

Municipal de PoC6es, atrav6s da Secretaria Municipal de Sahde, e a Empresa 
FWMT MED SERVI（マOS MEDICOS LTDA para a inclusao de Atividade/Projeto 
especifico de combate ao COVID-19. 

Inicialmente, cabe frisar que o art. 65 da Lei n. 8.666/93 estabeleceu 
expressamente as situag6es que ensejam modifica車o da rela車o jurdico- 
contratual. Com  fundamento na finalidade dessas disposi96es legais,6 sabido 
de que ha a regra de que toda e qualquer altera車o promovida por instrumentos 
contratuais firmados pela Administra o seja realizada por meio da expedi車o 
de termo aditivo, seja altera車o unilateral ou consensual, em regra, exige-se sua 
formaliza車o por termo aditivo. 

Contudo, apesar da regra ser expressa no que diz respeito a utiliza車o de 
termos aditivos, nem todos os eventos ocorridos no curso de um contrato que 

" 

	

	afetam as condi96es at6 ent五o praticadas exigem a expedicao deste termo. O art. 
65 da Lei ne 8.666/93, autoriza o seguinte: 

Art. 65. Os contratos regidos por esta Lei poder五o ser 
alterados, com as devidas justificativas, nos seguintes 
casos: (...) 

§8。  varia9ho do valor contratual para fazer face ao 
reajuste de pre9os previsto no prprio contrato, as 
atualizac6es, compensac6es ou penalizaces financeiras 
decorrentes das condi96es de pagamento nele previstas, 
bem como empenho de dotac6es orament'rias 
suplementares at6 limite do seu valor corrigido, no 
caracterizam altera9ao do mesmo, 

Pa. da Bandoira02 - Centro-Po9o&Ba - Fone(77)3431 -58〔×〕  -〔×〕  Fax (77)3431-5805 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PO9OES 

ESTADO DA BAHIA 

podendon ser
l

e registrados
山 

 poren simples apostila,
di

sp
ensando celebra o de aditamento. 

Nessas condi96es, o apostilamento difere do termo aditivo na medida 
em que este ltimo se ocupa da formaliza車o das altera96es nas clausulas 
contratuais inicialmente ajustadas. Vale dizer, aplica-se em face da necessidade 
de aditar, ou seja, alterar aquilo que foi inicialmente pactuado 

Diferentemente do aditivo, o apostilamento nao precisa ser nublicado 
na imprensa oncial, nos termos do art. 6i, pargrafo6 nico, da Lei no 8.666/cn 
uutra caracteristica da apostila e que n五o h自  necessidade da assinatura do 
contratado ou sua anuencia, bastando seu conhecimento, uue se faz nela 
remessa ae uma de suas vias, permanecendo outra juntada ao contrato. 

．一 	Aaemais, usa-se a apostila para alteraC6es de menor relevncia sobre as ouais 
orgao poaera decidir independentemente da anuencia do contratado. 

Partindo das premissas expostas acima, ve-se que o apostilamento 6 a 
forma mais adequada para o presente caso, em que se objetiva incluir uma nova 
dota車o or9ament自ria ao contrato de n丘mero 214-1/2020. Como cedigo, a 
Administra車o tem dever de apontar recurso que far合  frente a fritura despesa j自  
quando da instaura"o do processo administrativo licitat6rio (art. 7S, 2e, III, c/c 
art. 38, caput, c/c art. ii6 da Lei no 8.666/93). 

Ainda, o art. 55, inciso V, da Lei de Licitag6es, prev como clausula 
necessaria em qualquer contrato, "o cr6dito pelo qual correr despesa, com 
indica車o da classifica真o funcional programatica da categoria econ6mica". A 
indica車o dos crditos orament自rios trata-se de mera "execu車o" do ajuste 
firmado, n五o sendo razohvel interpreta-la como uma "modifica9o", de modo 

e 
Ante o exposto, levando em conta os argumentos jurdicos acima 

delineados opino pela possibilidade de realiza9Ao do termo de 
apostilamento ao contrato de no214-1/2020, nos termos do artigo 65,§ 8o 
da Lei 8.666/93. 

E nosso parecer salvo melhor entendimento. 

Pog6es/Bahia, ii de Setembro de 2020. 

A 
YANNE MACED 入MATOS 

ASSESSORA JURIDICA- OAB/BA 51735 

P9a da Bandeira-02 - Cenbo-Po"eslBa - Fone(77)3431 -5800 - Fax (77)3431 -5805 



PREFEITURA MUNICIPAL DE POC6ES 
ESTADO DA BAHIA 

MINUTA DO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO N。  

TERMO DE APOSTILAMENTO AO 
CONTRATO QUE ENTRE SI 
CELEBRAM A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE POCOES, E A 
EMPRESA 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES, ESTADO DA BAHIA! pessoa jurdica de 
- 	aireito puoiico, com sede na Pra9a da Bandeira, 024 - CENTRO - PocOes - Bahia ー  
w 	ruiNt,rals.(I I) iqii-DaztJ, inscrita no UNI-'J sob n.' 14.242.20010001-65, neste ato 

representado pelo IIm. Leandro Arajo Mascarenhas, Prefeito Municipal, denominado 
CONTRATANTE e a empresa e a empresa 	 , pessoa 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 no 
	 , aqui denominada CONTRATADA, com base nas disposi96es da Lei 
Federal 8.666 de 21 de junho de 1993 e alterada pela Lei 8.883/94, oriundo da 
INEXIGIBILIDADE n。  068/2020 FMS, resolvem celebrar o presente apostilamento, 
mediante as clusulas e condi6es seguintes: 

CLAUSULA PRIMEIRA ・  DO OBJETO 
1.1 0 presente Termo de Apostilamento tem por objeto o fornecimento de g6neros 

alimenticios em atendimento a Secretaria Municipal de Sa自de deste Municipio, 
conforme descri96es do INEXIGIBILIDADE no 060/2018, que ser白  necess白rio 
acrescentar uma atividade/projeto nas dota96es no Quadro de Detalhamento de 

a. 	 Despesas, de acordo com a necessidade atual para processo de oaaamento 
ー 	 atraves ao uecreto M unicipai n" lu ae Ub ue maio ae ztJzu: uue abre じredito 

Extraordin白rio por Excesso de Arrecada9白o para custeio das a96es de 
enfrentamento de calamidade publica decorrente do Coronavirus (COVID-19); 

1.2Sendo que o presente Termo de Apostilamento est adstrito somente aos itens 
listados em anexo, especificos 白  s a96es de combate ao COVID-19; 

1.3 As despesas para o pagamento deste contrato correro por conta da inclus白o 
dos recursos da Dota弾o Or9ament白ria a seguir especificada 
1・4Atividade/Projeto:10.122.09.2.074 - Enfrentamento da Emergencia em Sa"de 

一 COVID-19; 
1.5Sendo assim a dota9ao or9ament白ria passa a ser da seguinte forma: 

Unidade Orament自ria 30700 - Secretaria Municipal de SaOde 
030701 - Fundo Municipal de Sa自de de Po96es 

POTURA fl MUNICIPALooes 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PO9OES 
ESTADO DA BAHIA 

ATIVIDADE/PROJETO 10.122.09.2.068 - Enfrentamento da Emergencia em Saロde ・  
COVID-1 9 
CLAUSULA SEGUNDA - PRAZOS 
2.1 O prazo do Apostilamento ser自  da data de sua assinatura fica o prazo de 90 
(noventa) dias, e de acordo com as solicita96es da Contratante n白o se computando 
os casos previstos no artigo 1.058 do C6digo Civil Brasileiro; 

CLAUSULA TERCEIRA - DA RATIFICA9AO 
3.1 Ficam ratificadas todas as demais cl白usulas e condi96es estabelecidas no 
Contrato Original que colidirem com as constantes do presente Termo de 
Apostilamento 

n 	CL,USULA QUARTA - DAS DISPOSIES4.1 Permanece o Foro da Cidade de Poes, Bahia, que prevalecera sobre qualquer 
outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dUvidas oriunuas ao 
Contrato, das testemunhas 
4.2 E Dor acharem iustos. assinaram o presente termo aditivo de apostilamento em 
duas vias de igual teor, na presen9a de testemunhas abaixo arroladas, preteito, 
Secret白rios e Setor cont白bil. 

Po96es, 	 de 2020 

Leandro Ara"jo Mascarenhas 
Prefeito 

I 

Testemunhas: 

1) 	 2) 

CPF: 	 CPF 

Io ITUA fl MUSICIPAI.Qooes 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE POC6ES 
ESTADO DA BAHIA 

GABINETE DO PREFEITO 

Do: Gabinete do Prefeito. 
Para: Setor de Contrato. 

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

analisar o pedido da Secretaria Municipal de Sade, ja consultado o Setor Cont自bil e com base 

no parecer emitido pela Procuradoria Juridica que deferiu para TERMO DE 

APOSTILAMENTO, visando prorrogaao de prazo para acresc6scimo de uma 

atividade/projeto nas dota6es no Quadro de Detalhamento de Despesas - QDD, para 

fornecimento de SERVIcOS MEDICOS emtendimento as.demandas da Secretaria Municipal 

de Saude deste Municipio, conforme descri96es do Edital INEXIGIBILIDADE n 068/2020 

FMS, de acordo a necessidade atual, para processo de pagamento atrav6s do Decreto n。  17 de 

20 de agosto de 2020, pela Assembleia. -Legislativa, do estado de calamidade pblica dos 

municipios baianos integrantes da rela o constante do Anexo ロ  nico deste Decreto;os 

municipios baianos integrantes da rela9ao constante no Anexoじ  nico deste Decreto., autorizo o 

setor de contrato a concluir o processo e sua devida publicaao com base na Lei n 8.666/93, 

Decreto Municipal n。  10 de 05 de maio de 2020 e Decreto Legislativo n。  2440 de 29 de juilhi 

de 2020, oriundo do CONTRATO N。 214-1/2020 FMS. 

Gabinete do Prefeito, 	de setembro de 2020 

Leandro a'jo N" scarenhas 
P ei" to Mu. cipal 

I- PkUITURA fl聾 

争・・ー“ fiar. ・声・ーノ  



PREFEITURA MUNICIPAL DE POC6ES 
ESTADO DA BAHIA 

RATIFICAいO DO 
TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO No 214-1/2020 FMS 

O Prefeito Municipal de Po96es - Bahia, no uso de suas atribui6es legais, e tendo 
em vista que foram cumpridas todas as formalidades do TERMO DE 
APOSTILAMENTO, e no Parecer Juridico, cujo objeto visa prorroga9ao de prazo para 
acrescscimo de uma atividade/projeto nas dota96es no Quadro de Detalhamento de 
Despesas - QDD, para fornecimento de SERVI9OS MEDICOS em atendimento as 
demandas da Secretaria Municipal de Saロde deste Municipio, conforme descri96es 
do Edital INEXIGIBILIDADE n。  068/2020 FMS, de acordo a necessidade atual, para 
processo de pagamento atrav白s do Decreto n。  17 de 20 de agosto de 2020, pela 
Assembleia Legislativa, do estado de calamidade pロblica dos municipios baianos 
integrantes aa reia9ao constante ao Anexo unico aeste uecreto; 
Justifica-se a necessidade deste, atravs da Lei n。  14.035 de 11 de Agosto de 2020 
que altera a Lei n。  13.979, de 6 de fevereiro de 2020, para dispor sobre 
procedimentos para a aquisi9白o ou contrata9白o de bens, servios e insumos 
destinados ao enfrentamento da emerg6ncia de sa自de p自blica de importancia 
internacional decorrente do coronavirus respons自vel pelo surto de 2019, 
especificadamente no Art. 4- H que diz que os contratos regidos por esta Lei tero 
prazo de dura弾o de at 6 (seis) meses e poderao ser prorrogados por periodos 
sucessivos, enquanto vigorar o Decreto Legislativo no 6, de 20 de maro de 2020, 
respeitados os prazos pactuados. 
Mediante exposto Ratifico e autorizo a realiza9ao do referido termo de Apostilamento. 

Gabinete do Prefeito 1' de setembro de 2020 

Leandr・  Ar:ロ  jo ascarenhas 
rref二 toMu icipal 

I- PRJFE$TUA fl MUHICIPAI.?o 	es 

 

Pra9a da Bandeira! 02 1 Centro - Po"es - Bahia - FONE/FAX (77) 3431-5820 

   



ゾ＼ーノ  

Leanar9'/fsau;o.rv1 scarennas 
eito iviunjeipai 

Leandr raújo M scarenhas 
eito Mun cipal 

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES 
ESTADO DA BAHIA 

Ao Setor de Contabilidade 
Empenho e Vincula9o 
Ao Setor de Contabilidade 
Empenho e Vinculagio 

Autorizo ao Setor de Contabilidade empenhar e vincular o referido Termo de 
Apostilamento ao empenho do CONTRATO No 214-1/2020 FMS, cuja dota弾o 
acrescida ficou a seguinte 

Autorizo ao Setor de Contabilidade empenhar e vincular o referido Termo de 
Apostilamento ao empenho do CONTFtATO N° 214-1/2020 FMS, cuja dotação 
acrescida ficou a seguinte: 

UNIDADE 03.07.01 — Fundo Municipal de Saúde de Poções 

ATIVIDADE 

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

ELEMENTO DE DESP. 3.3.9.0.39.00 — Outros Serv. Terceiros — P. Jurídica 

FONTE 02- exceto para atividade 2068 
14 — Transferências de Recursos do SUS 

Gabinete do Prefeito, 14 de setembro de 2020 Gabinete do Prefeito, 14 de setembro de 2020. 

29ITURA fl MUNICIPALooe 
eip 	TIARA SAP MUNICIPAL 

coeS, 

 

Pra9a da Bandeira, 02- Centro - Po加es - Bahia ・  FONE/FAX (77) 3431-5820 Praça da Bandeira, 02 - Centro - Poções - Bahia - FONFJFAX (77) 3431-5820 



PREFEITURA MUNICIPAL DE PO96ES 
ESTADO DA BAHIA 

TERMO DE APOSTILAMENTO 

2PREFT k 
’ 	 ・ノ・“ノ  



UNIDADE 03.07.01 - Fundo Municipal de Sa自de de Poゆes 
2.038 - Manuten"o da Secretaria Municipal de Sa"de 
2.044 - Manuten"o de Bloco MAC - Media e ・  Ita Complexidade 
2.040 - Gest自o das , ◇es de Aten9』o B自sica 

ATIVIDADE 

マ  

PIEITU*A fl MUNICPAL?ooes 
41・q』・ん,・・。・戸・・・ノ 

Rua: cardeai da Silva, n.75, centro, Po96es Bahia, Fone: (77) 3431-43 

、  
PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 

ESTADO DA BAHIA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SA'IDE 

CNPJ: 11.113.324/0001-52 

TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO N。  214-II2O2OFMS 

TERMO DE APOSTILAMENTO AO 
CONTRATO N。  2212020 FMS, DE 
FORNECIMENTO QUE ENTRE SI 
CELEBRAM, A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
POcoES COM COPARTICIPAいO DO 
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E A 
EMPRESA FWMT MED SERVICOS MEDICO 
LIDA. 

A PREBairro:暫器農讐響旨D議背編誘臨：驚費に器督 andeira,CNPJ s器算 

品器0齢認este ato reprCOM A COPARTICIPA認a品●晶晶嗣船 Ara自joPALD農潟renhaDE. i認欝：  
一 	CNPJ sob on。  11,113,324/0001-52, com sede 白  Rua: Cardeal da Silva, no 75. Bairro・ centro 
w 	しtV. 4).ZbLJ・UUU, representaoo por Lorena santos Mascarenhas. Secretaria Municioal de 

Sa自de, doravante denominado CONTRATANTE, e do outro lado 白  empresa FWMT MED 
SERVICOS MEDICO LTDA, inscrito no CNPJ sob o n。  36.951.301/0001-48, com endere9o a 
Rua dos Jasmim, n。  315, Planalto II Catu-Bahia, CEP: 48110-000, aqui denominada 
CONTRATADA, com base nas disposiゆ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 Prestaao de Servi9os 
de Pessoa Fisica, oriundo da Inexigibilidade de Licita9白o n。  INX 068/2020 FMS mediante as 
cl自usulas e condi96es seguintes 

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
1・1 	0 presente Termo de Apostilamento tem por Inexigibilidade de Licita"o referente a 
trabalho de m'dico para o Centro de Atendimento e Enfretamento 白  COVID 19 do Municipio 
de Po"es (tabela 01/item 23 do edital 005/2019) em atendimento as demandas da Secretaria 
Municipal de Sa"de deste Municipio, conforme descri"es constantes da Inexigibilidade de 
Licita9ao no INX 06812020 FMS, que ser necess白rio acrescentar uma atividade/projeto nas 
dota加es no Quadro de Detalhamento de Despesas 
1.2 	Justifica-se a necessidade deste, atrav's da Lei n。  14.035 de 11 de Agosto de 2020 
aue altera a Lei no 13.979. de 6 de fevereiro de 2020. oara disoor sobre orocedimentos oara a 

. 	aquist9ao ou contrata9ao ae oens, servios e insumos destinados ao entrentamento aa 
emergncia de saude publica de import白ncia internacional decorrente do coronavirus 
respons白vel pelo surto de 2019, especificadamente no Art. 4。- H que diz que os contratos 
regidos por esta Lei tero prazo de dura"o de ate 6 (seis) meses e podero ser prorrogados 
por periodos sucessivos, enquanto vigorar o Decreto Legislativo n。  6, de 20 de maro de 
2020, respeitados os prazos pactuados 
1.3 	Sendo que o presente Termo de Apostilamento est白  adstrito somente aos itens 
listados em anexo, especificos 白  s a"es de combate ao COVID・19; 
1.4 	As despesas para o pagamento deste contrato correro por conta da inclusao dos 
recursos da Dota"o Orament自ria a seguir especificada 
1.5 Atividade/Projeto: 10.122.09.2.074 - Enfrentamento da Emerg'ncia em Sa"de - 

COVID-19; 
1.6 Sendo assim a dota"o orament白ria passa a ser da seguinte forma: 
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、  
PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 

ESTADO DA BAHIA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SA(IDE 

CNPJ: 11.113.324/0001-52 

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇOES 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 
CNRI: 11.113.324/0001-52 

2068— Enfrentamento de Emergência em Saúde - COVID 19 
2.074 — Enfrentamento de Emergência em Saúde - COVID 19 

ELEMENTO DE DESP. 3.3.9.0.39.00 — Outros Serv. Terceiros — P. Jurídica 

FONTE 02- exceto para atividade 2068 
14 — Transferências de Recursos do SUS 

CLAUSULA SEGUNDA - PRAZOS 
2・1 0 prazo do Apostilamento come9a a contar a partir de 18 de setembro de 2020, e de 
acordo com as solicita"es da Contratante n白o se computando os casos previstos no artigo 
1.058 do C6digo Civil Brasileiro; 

CLAUSULA SEGUNDA - PRAZOS 
2.1 0 prazo do Apostilamento começa a contar a partir de 18 de setembro de 2020, e de 
acordo com as solicitações da Contratante não se computando os casos previstos no artigo 
1.058 do Cedigo Civil Brasileiro; 

CLAUSULA TERCEIRA - DA RATIFICACAO 
3.1 Ficam ratificadas todas as demais cl自usulas e condi96es estabelecidas no Contrato 
Original que colidirem com as constantes do presente Termo de Apostilamento 

● 曾砦器留票蕊g認麟)SI gESe Poes, Bahia, que prevalecer sobre qualquer outro 
por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer d自vidas oriundas do Contrato, das 
testemunhas. 
4.2 E por acharem justos, assinaram o presente termo aditivo em duas vias de igual teor, na 
presen9a de testemunhas abaixo arroladas, Prefeito, Secret白rios e Setor cont自bil 

CLAUSULA TERCEIRA - DA RATIFICAÇÃO 
3.1 Ficam ratificadas todas as demais cláusulas e condições estabelecidas no Contrato 
Original que colidirem com as constantes do presente Termo de Apostilamento. 

• CLAUSULA QUARTA - DAS DISPOSIÇÕES 
4.1 Permanece o Foro da Cidade de Poções, Bahia, que prevalecerá sobre qualquer outro, 
por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do Contrato, das 
testem un has. 
4.2 E por acharem justos, assinaram o presente termo aditivo em duas vias de igual teor, na 
presença de testemunhas abaixo arroladas, Prefeito, Secretários e Setor contábil. 

Po"es BA, 18 de setembro de 2020 Poções BA, 18 de setembro de 2020 

Leandro ‘ ・  'Jo M4scarenhas 
efeito 

Leandro 	lo M scarenhas 
efeito 

廊品。7o Correia Silva 
setorじontabil ca i-reieitura 
W2t42u tavo-Correia Silva 

Setor Contábil da Prefeitura 

Testemunhas: Testemunhas: 

   

Rua: cardeal da Silva, no 75, centro, Po96es Bahia, Fone: (77) 3431 -4350 Rua: Cardeal da Silva, n° 75, centro, Poções Bahia, Fone: (77) 3431-4350 



PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

PUBLICA9AO 

Po'Tuas fl MUNICIPALooes 

 

Pra9a da Bandeira, 02 - Centro - Po"es - Bahia - FONE/FAX (77) 3431-5820 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 

ESTADO DA BAHIA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAもDE 

CNPJ: 11.113.324/0001-52 

PREFEEI URA MUNICIPAL DE POCCIES 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SASE 
CNPJ: 11.113.324/0001-52 

TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO N。  2141/2O2OFMS TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO N° 214-1/2020FMS 

TERMO DE APOSTILAMENTO AO 
CONTRATO N" 22/2020 FMS, DE 
FORNECIMENTO QUE ENTRE SI 
CELEBRAM, A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
POC6ES COM COPAR11CIPA9AO ao 
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E A 
EMPRESA FWMT MED SERVICOS M'DICO 
LTDA.

TERMO DE APOSTILAMENTO AO 
CONTRATO N° 22/2020 FMS, DE 
FORNECIMENTO QUE ENTRE SI 
CELEBRAM, A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
POÇÕES COM COPARTICIPAÇÃO DO 
FUNDO MUNICIPAL DE 3/WOE E A 
EMPRESA FWMT MED SERVIÇOS MEDICO 
LTDA. 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PO9OES - BAHIA, situada 白  Pra9a da Bandeira, n。  02, 
Bairro: centro,Po"es Bahia, FONEJFAX (77) 3431-5820, inscrita no CNPJ sob n。  
14.242.200/0001-65, neste ato representado pelo Ilm.。  Leandro Ara"jo Mascarenhas, Prefeito 
Municipal, COM A COPARTICIPACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, inscrito no 
CNPJ sob o n。  11,113,324/0001-52, com sede 白  Rua: Cardeal da Silva, n。 75, Bairro:centro, 
CEP. 45.260-000, representado por Lorena Santos Mascarenhas, Secretaria Municipal de 
SaOde, doravante denominado CONTRATANTE, e do outro lado 白  emoresa FWMT MED 
btkVIIttfl MtUIしV LI LIA, inscnto no しNVJ SOD O nv ib．りb1・ julI000l・Aa, com enaere9o a 
Rua dos Jasmim, n。  315, Planalto II Catu・Bahia, CEP: 48110-000, aqui denominada 
CONTRATADA, com base nas disposi 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 Servi9os 
de Pessoa Fisica, oriundo da Inexigibilidade de Licita弾o n。  INX 068/2020 FMS mediante as 
cl白usulas e condi加es seguintes 

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

	

1.1 	O presente Termo de Apostilamento tem por Inexigibilidade de Licita"o referente a 
trabalho de m'dico para o Centro de Atendimento e Enfretamento 自  COVID 19 do Municipio 
de Po96es (tabela 01/item 23 do edital 005/2019) em atendimento as demandas da Secretaria 
Municipal de Saロde deste Municpio, conforme descri加es constantes da Inexigibilidade de 
Licita9ao no INX 068/2020 FMS, que ser necess白rio acrescentar uma atividade/projeto nas 
dota加es no Quadro de Detalhamento de Despesas 

	

1.2 	Justifica-se a necessidade deste, atrav's da Lei n。  14.035 de 11 de Agosto de 2020 
que altera a Lei n。  13.979, de 6 de fevereiro de 2020, para dispor sobre procedimentos para a 
aquisi 白o ou contrata頭o de bens, servios e insumos destinados ao enfrentamento da 
emergencia de saロde pロblica de import白ncia internacional decorrente do coronavirus 
respons自vel pelo surto de 2019, especificadamente no Art. 4。- H que diz que os contratos 
regidos por esta Lei tero prazo de dura9白o de at 6 (seis) meses e podero ser prorrogados 
por perodos sucessivos, enquanto vigorar o Decreto Legislativo no 6, de 20 de maro de 
2020, respeitados os prazos pactuados. 

	

1.3 	Sendo que o presente Termo de Apostilamento est白  adstrito somente aos itens 
listados em anexo, especificos 白  s a96es de combate ao COVID-1 9; 

	

1.4 	As despesas para o pagamento deste contrato correro por conta da inclus白o dos 
recursos da Dota9自o Oramentria a seguir especificada 
1.5 Atividade/Projeto: 10.122.09.2.068 - Enfrentamento da Emergncia em Sa"de ・  

COVID-19; 
1.6 Sendo assim a dota"o or9ament自ria passa a ser da seguinte forma 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES - BAHIA, situada Prep da Bandeira, n° 02, 
Bairro: centro,Pocões Bahia, FONE/FAX (77) 3431-5820, inscrita no CNPJ sob n° 
14.242.200/0001-65, neste ato representado pelo Ilm.° Leandro Araújo Mascarenhas, Prefeito 
Municipal, COM A COPARTICIPAÇA0 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, inscrito no 
CNPJ sob o n° 11,113,324/0001-52, com sede Rua: Cardeal da Silva, n° 75, Bairro:centro, 
CEP. 45.260-000, representado por Lorena Santos Mascarenhas, Secretaria Municipal de 
Saúde, doravante denominado CONTRATANTE, e do outro lado empresa FWMT MED 
SERVIÇOS MEDICO LTDA, inscrito no CNPJ sob o n° 36.951.301/0001-48, com enderego a 
Rua dos Jasmim, n° 315, Planalto II Catu-Bahia, CEP: 48110-000, aqui denominada 
CONTFtATADA, com base nas disposições da Lei Federal 8.666 de 21 de junho de 1993 e 
alterada pela Lei 8.883/94, resolvem celebrar o presente Contrato de Prestagão de Servigos 
de Pessoa Fisica, oriundo da lnexigibilidade de Licitação n° INX 068/2020 FMS mediante as 
cláusulas e condições seguintes: 

CLAUSULA PRIMEIFtA - DO OBJETO 

	

1.1 	0 presente Termo de Apostilamento tem por Inexigibilidade de Licitação referente a 
trabalho de médico para o Centro de Atendimento e Enfretamento COVID 19 do Municipio 
de Pogões (tabela 01/item 23 do edital 005/2019) em atendimento as demandas da Secretaria 
Municipal de Sande deste Município, conforme descrições constantes da lnexigibilidade de 
Licitação n° INX 068/2020 FMS, que sera necessário acrescentar uma atividade/projeto nas 
dotações no Quadro de Detalhamento de Despesas. 

	

1.2 	Justifica-se a necessidade deste, através da Lei n° 14.035 de 11 de Agosto de 2020 
que altera a Lei n° 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, para dispor sobre procedimentos para a 
aquisigão ou contratação de bens, serviços e insumos destinados ao enfrentamento da 
emergência de sande pública de importancia internacional decorrente do coronavirus 
responsavel pelo surto de 2019, especificadamente no Art. 4°- H que diz que os contratos 
regidos por esta Lei terdo prazo de duração de ate 6 (seis) meses e poderão ser prorrogados 
por periodos sucessivos, enquanto vigorar o Decreto Legislativo n° 6, de 20 de março de 
2020, respeitados os prazos pactuados. 

	

1.3 	Sendo que o presente Termo de Apostilamento estd adstrito somente aos itens 
listados em anexo, especificos as ações de combate ao COVID-19; 

	

1.4 	As despesas para o pagamento deste contrato correrão por conta da inclusào dos 
recursos da Dotagáo Orgamentana a seguir especificada: 
1.5 Atividade/Projeto: 10.122.09.2.068 - Enfrentamento da Emergência em Sailde - 

COVID-19; 
1.6 Sendo assim a dotação orçamenteria passa a ser da seguinte forma: 

UNIDADE 03.07.01 — Fundo Municipal de Sande de Poções 
2.038 — Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde 

ATIVIDADE 2.044 — Manutenção de Bloco MAC — Média e Alta Complexidade 
2.040 — Gestão das Ações de Atenção Basica 

クー  J 戸・“ ,・“ノ  

P醗6菅奮 	' Rua: Cardeal da Silva, n。  is, centro, PoCes-Bahia, Fone: (77) 3431・4350 Rua: Cardeal da Silva, n° 75, centru, Pogaes-Bahla, Fone: (77) 3431-4350 

Diario Oficial do 
MUNICIm 

Oficial do 
MUNSON) Po96es Pogões 

Sexta-feira 
18 de Setembro de 2020 

15 一 Ano 一 Nロ 942 

sexta-feira 
19 de Setembro de 2020 

15 - Ano - N° 942 

CERTIFICAいO DIGITAL: WCNHEU3OXNGFKRLLOCKZOW 

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

CERTIFICAÇA0 DIGITAL: wCNHEu30xNGFKRLLOCKZOW 

Esta edigão encontra-se no site oficial deste ente. 



PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 

ESTADO DA BAHIA 

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCCIES 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
CNPJ: 11.113.324/0001-52 

2.068 — Enfrentamento de Emergência em Saúde - COVID 19 
ELEMENTO DE DESP. 3.3.9.0.39.00 — Outros Serv. Terceiros — P. Jurídica 

FONTE 02- exceto para atividade 2068 
14— Transferências de Recursos do SUS 

CLAUSULA SEGUNDA - PRAZOS 
2.1 O prazo do Apostilamento come9a a conta' a partir de 14 de setembro de 2020, e de 
acordo com as solicita96es da Contratante n自o se computando os casos previstos no artigo 
1.058 do C6digo Civil Brasileiro; 

C LAUSU LA SEGUNDA - PRAZOS 
2.1 0 prazo do Apostilamento começa a contar a partir de 14 de setembro de 2020, e de 
acordo c,om as solicitações da Contratante não se computando os casos previstos no artigo 
1.058 do Codigo Civil Brasileiro; 

CLAUSULA TERCEIRA - DA RATIFICAいO 
3.1 Ficam ratificadas todas as demais cl白usulas e condi6es estabelecidas no Contrato 
Original que colidirem com as constantes do presente Termo de Apostilamento 

CLAUSULA QUARTA一  DAS DISPOSIC6ES 
4.1 Permanece o Foro da Cidade de Po加es, Bahia, que prevalecer自  sobre qualquer outro, 
por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dロvidas oriundas do Contrato, das 
testemunhas. 
4.2 E por acharem justos, assinaram o presente termo aditivo em duas vias de igual teor, na 
presen9a de testemunhas abaixo arroladas, Prefeito, Secretrios e Setor cont白bil 

CLAUSULA TERCEIRA - DA RATIFICAÇÃO 
3.1 Ficam rafificadas todas as demais cláusulas e condições estabelecidas no Contrato 
Original que c,olidirem com as constantes do presente Termo de Apostilamento. 

CLAUSULA QUARTA - DAS DISPOSIÇÕES 
4.1 Permanece o Foro da Cidade de Poções, Bahia, que prevalecerá sobre qualquer outro, 
por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dUvidas oriundas do Contrato, das 
testemunhas. 
4.2 E por acharem justos, assinaram o presente termo aditivo em duas vias de igual teor, na 
presenga de testemunhas abaixo arroladas, Prefeito, Secretários e Setor contábil. 

Po96es BA, 14 de setembro de 2020 Poções BA, 14 de setembro de 2020. 

Leandro AraJo Mascarenhas 
Prefeito 

Leandro Aratijo Mascarenhas 
Prefeito 

Gustavo Correia Silva 
Setor Cont白bil da Prefeitura 

Gustavo Correia Silva 
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