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PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
CNPJ: 14.200.242/0001-65 

CAPA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAいO 
PROCESSO ADMINISTRATIVO: No 147/2020 

MODALIDADE LICITATORIA: INEXIGIBILIDADE DE LICITAいO No INX 071/2020 FMS 

UNIDADE SOLICITANTE: Secretaria Municipal de Saロde. 

OBJETO: contrata9ao direta por Inexigibilidade de Licita9白o referente a Servi9os de 
Fisioterapia (tabela 01/item 26 do edital 005/201 9). 

CONTRATADO: SILAS SIMOES MEIRA, inscrito no CPF sob o n。 034.423.215-81, com 

endere9o a Rua Jos白  Marcelino n。  77, Bairro Sao Paulo, Po96es - BA, CEP: 45.260-000 

VALOR GLOBAL: R$ 5.600,00 (cinco mil e seiscentos reais). 

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: 18 de agosto de 2020 

DATA DA RATIFICA9AO: 18 de agosto de 2020 

DATA DA CONTRATACAO: 18 de agosto de 2020 

VIGENCIA: 18/08/2020 at白  30111/2020 

COMISSAO PERMANENTE DE UCITACAO 

RESUMO DE TODO O PROCESSO JA FINALIZADO 
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r器tIRAMI SECRETA器隠鴛然P0SA穿S 

CNPI: 11.113.324/0001-52; 

Em PoC6es, 13 de agosto de 2020. 

Of. 372/2020 

Exmo. Sr. 
Leandro Arajo Mascarenhas 
Prefeito Municipal de PoC6es 

REFERENTE A : Solicita戸o de Contrata戸o de Servios de Fisioterapeura. 

Senhor Prefeito, 

Considerando, 

1. Que o Credenciamento 白  ato administrativo de chamamento p"blico para pr - 
qualificar profissionais de nivel superior e empresas para presta9白o de servi9os 
temporrios, mediante contrata9白o por tempo determinado, na execu戸o 
servi9os, atividades e a9es da 白  rea de sa"de, observando situa9es de 
excepcional interesse p"blico a serem atendidas. 

2. Que o Municipio de Po96es realizou Credenciamento de Prestadores de 
Servios de Saude Regido pelo Edital 005/2019 e aditivo 001 e 002, estando 
assegurado o acesso a qualquer interessado que preencha as exig6ncias 
estabelecidas no processo; 

3. Que conforme Art. 10,§ 1o do Decreto Municipal N。  37412017 de 10 de 
novembro de 2017 a contrata"o de profissionais credenciados ser efetivada 
com fundamento no 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 popula弾o. 

4. A necessidade de manuten戸o e implementa戸o do servi9os de Fisioterapia no 
Municipio 

5. Ata de Credenciamento N.019/2020 que declarou que o prestador de servios 
a seguir qualificado foi credenciado para a apresta戸o do servio em espcie, 
por atender a todas as exig6ncias editalicias, 

servimos-nos do presente para solicitar a contrata戸o do servico descrito a sequir, 
atrav's de inexiqibilidade de Licita"o, nos termos e condiC6es que sequem: 



器
PREFCITrDA "UN7'AL DE POc‘うES PREFEITURA MUNICIPAL DE POOES 

義二；器zai tinn inTE DA SECRETA嵩.1MUNI詣議器9'DE GABINETE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SASE 
Soma 

CNPJ: 11.113.32410001-52; CM? I: 11.113.324/0001-52; 

1. Modalidade: Presta9白o e Servi9os da qualidade de Pessoa Fisica 1. Modalidade: Prestação e Serviços da qualidade de Pessoa Fisica 

2. Servico a ser contratado: Servi9o de Fisioterapia (Tabela 01 - item 26 do edital 
005/2029); 

2. Serviço a ser contratado: Serviço de Fisioterapia (Tabela 01 - item 26 do edital 
005/2029); 

3. QualificaCao do Prestador: 
a. Nome: SILAS SIMOES MEIRA. 
b. Endere9o: Rua Jos白  Marcelino, 77. Bairro S白o Paulo, Po96es-Ba, CEP 

45.260-000; 
c. CPF: 034.423.215-81; 
d. Inscri"o no CREFITO : 308523 - F; 
e. Valor Global Estimado (R$): 5.600,00 
f. Vig'ncia: 18 de agosto a 30 de novembro. 

3. Qualificação do Prestador: 
a. Nome: SILAS SIMI:7)ES MEIRA. 
b. Endereço: Rua José Marcelino, 77. Bairro São Paulo, Poções-Ba, CEP 

45.260-000; 
c. CPF: 034.423.215-81; 
d. Inscrição no CREFITO : 308523 - F; 
e. Valor Global Estimado (RS): 5.600,00 
f. Vigência: 18 de agosto a 30 de novembro. 

4. Dota9白o Oramentria que o contrato deve onerar: 4. Dotagio Orçamentiria que o contrato deve onerar: 

Secretaria Secretaria Municipal de Saúde 

Unidade 
Orçamentaria: 

03.07.01 - Fundo Municipal de Saúde de Poç,des 

Projeto / Atividade: 2038 - Manutenção da Secretaria de Saúde 

2.044 — Manutenção do Bloco MAC — Média e Alta 
complexidade. 

2.040 — Gestão das ações de Atenção Basica. 

2.068 — Enfrentamento da Emergência em Saúde — 
COVID 19 

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

Fonte de Recurso: 14 

02— exceto para a atividade 2068 

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

I- C6pia da ata de Credericiamento; 
II- C6pia dos Documentos atrav6s dos quais foram credenciados (Item 4.3 do 

edital 00512020) 
Ill- 	Termo de Credenciamento; 

C6pia da ata de Credenciamento; 
II- 	Cópia dos Documentos através dos quais foram credenciados (Item 4.3 do 

edital 005/2020) 
Ill- 	Termo de Credenciamento; 
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護  

PREFEITURA MUNICIPAL DE P0く'ES 
GABINETE DA SECRET4RiA MUNICIPAL DE SAIフDE 

CNPJ: 11.113.32410001・52; 

Dada a urg6ncia da necessidade e a progressao da doen9a no territ6rio, solicitamos 
tramita9白o imediata, nos termos da legisla頭o pertinente. 

Respeitosamente, 

a 
LORENA SANTOS MASCARENHAS 

Secre伯ria Municipal de Saりde 
Gestora do Fundo Municipal de Sallde 

● 
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ALJTUA9AO 

Aos 13 (treze) dias do m's de agosto de 2020, autuo o oficio requisit6rio da 

secretaria e os documentos que adiante se v6. 

お  

Samanta de Arajo Silva 

Chefe de Gabinete do Prefeito 

Decreto No043/2017 

欝 PREFEITURA MUNICIPAL DE POcoES 
CNPJ: 14.200.242/0001-65 

PROCESSO ADMINISTRATIVO No 147/2020 

OBJETO: contrata9ao direta por Inexigibilidade de Licita9ao referente a Servi9os de 
Fisioterapia (tabela 01/item 26 do edital 005/2019). 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 

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

COMISS O ESPECIAL DE CREDENCIAMENTO DE SERVICOS DE SAtDE 

ATA. 01 9/2020 - ABERTURA E JULGAMENTO DO PROCESSO PARA CONTRATA9AO 
DE SERVI9OS DE SAODE ・  EDITAL N。  005/2019 

Aos treze dias do m6s de agosto de 2020, 白  s 11:05 mmn,n reuniu-se na Sede da Secretaria 
Municipal de Saロde de Po加es situada 白  Rua Cardeal da Silva, 75, Centro, a Comiss白o Es-
pecial Respons白vel pelo Credenciamento de Prestadores de Servi9os de Saude do Municipio 
de Po96es/BA, formalmente designada pelo Senhor Prefeito Municipal atrav白s da Portaria N。  
049 de 20 de dezembro de 2019, para abertura e julgamento da documenta9白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 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 Brasi-
leiro Cunha Nascimento, Sheila Matos Rolim e Sueli Medrado. Fato continuo ressalvou que 
todos os atos deveriam se regidos exclusivamente pelo Instrumento convocat6rio (Edital 

● 005/201 9, inclusive levado em considera"o os aditivos N. 001 e 002/2020), em perfeita con-
formidade 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 servi9os na 白  rea 
de Enfermagem e Fisioterapia. Os Envelopes foram conferidos quanto 白  inviolabilidade e os 
dizeres de endere9amentos, estando conforme as exig白ncias editalicias. Posteriormente os 
mesmos foram abertos um a um e o conte"do comparado com o solicitado no edital 005/201 9, 
conforme caracteriza9白o jurdica. Ap6s a anlise documental foi constatado que os querelan-
tes descritos a seguir apresentaram todas as condi"es que lhe conferia perfeita conformidade 
com o instrumento convocat6rio - Edital 005/2019 e aditivos. Assim sendo, foi declarada CRE-
DENCIADA para a presta9白o do servi9o N.24 da tabela 01 (Anexo 01 do edital 005/2020), a 
saber, Servi9o de Enfermagem em Unidade de Atendimento e Enfrentamento 白  COVIDI 9 e 
Unidade de Pronto-atendimento na assist6ncia a pacientes suspeitos ou diagnosticados com 
a COVID 19 a seguinte prestadora de servio: 1) SUSILENE DA SILVA CARVALHO, Brasi- 
leira, solteira, Enfermeira, inscrita no COREN sob nロmero 642.662-ENF, residente e domicili-
ado a Rua 01, N.51, Lot. Nuncio, Bairro S白o Paulo, Po96es -BA, CEP 45.260-000, inscrita 

a junto ao CPF sob o n。 288.016.175-20 e RG 0797076379. Tamb白m foi declarado Credenciado 
ー 

	

	para presta9ao de servi9os ce Fisioterapia citem 2b, I alDeia ], ヒaitai uu-rM) ob r. tiub 
SIMOES MEIRA, Brasileiro, solteiro, Fisioterapeuta, inscrita no CREFITO sob numero 308523- 
F, residente e domiciliado a Rua Jos白  Marcelino, 77. Bairro S白o Paulo, Po96es -BA, CEP 
45.260-000, inscrito junto ao CPF sob on0 034.423.215-81 e RG 15328255 01. A Presidente 
fez quest白o de que constasse em ata que nada tinha ficado a titulo de pend6ncia. N白o ha-
vendo mais pleiteantes a avaliar e n白o tendo mais do que tratar e registrar, a Sra. Presidente 
agradeceu a presena de todos e deu por encerrada a reunio quando, para fins de direito 
lavrou-se a presente ata, que vai assinada pelos membros da Comiss白o que permaneceram 
at o final desta. 

Em Po96es - Bahia, 13 de agosto de 2020 

DeboiiW8 Soi」乞a Silva Cardoso 

Presidente 
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fl PREFEITURA MUNICIPAL DE POcoES 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - CNPJ: 11.113.32410001-52 

轟畠 comss-COMISSAO ESPECIAL DE CREDENCIAMENTO DE SERVIcOS DE SAUDE 

Si ri 需曾お iaasd mente 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE POC6ES 
ESTADO DA BAHIA 

ANEXO V川  

TERMO DE CREDENCIAMENTO PESSOA FiSICA 

TERMO DE CREDENCIAMENTO DE 
PRESTADORES DE SERVI9OS DE 
FISIOTERAPIA QUE ENTRE SI CELEBRAM 
O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE 
PO9OES - FMS e SILAS SIMOES MEIRA. 

O FUNDO MUNICIPAL DE SAbDE DE POC6ES-flk nessna juntura tin dirnitn 
p自blico interno, CNPJ N. 11.113.32&000i-52. reoresentad, Dele GESTOR 
LORENA SANTOS MASCARENHAS, brasileira, solteira, portador da RG de n。  
0978197941 SSP/BA. e do CPF n。 010.775.695-13 SECRFTARIA Ml IP'JIflIPAI 

. 	ut t,&uut, aeviaamente nomeado pelo decreto n。  173 de 02 de JUNHO de 
zuzu, neste ato cenominacio UNEUtNCIANTE e de outro lado SILAS SIMOES 
MEIRA, Brasileiro, solteiro, Fisioterapeuta, inscrita no CREFITO sob n自mero 
308523-F, residente e domiciliado 自  Rua Jos6 Marcelino, 77. Bairro S白o Paulo, 
Po96es -BA, CEP 45.260-000, inscrito junto ao CPF sob o n。  034.423.215-81 e 
RG 15328255 01, t6m entre si justo e aven9ado o presente 
CREDENCIAMENTO, sujeitando-se CREDENCIANTE e CREDENCIADA 自  s 
normas disciplinares da Lei 8.666/93 e altera96es posteriores, mediante as 
cl白usulas e condi96es que se seguem: 

Cl自usula Primeira - Do Fundamento Legal 

O credenciamento de que trata este CREDENCIAMENTO obedece ao 
estabelecido na Lei para profissionais e prestadores de servi9os na 白  rea da 
Sa自de, bem como fica reconhecida白  situa戸o de inexigibilidade de licita9ao, com 
fundamento no caput, do art. 25 e demais dispositivos aplic白veis, da Lei no. 

● 8.666, de 21 de junho de 1993, e no Edital de Chamamento Publico no 05/2019・  

Clusula Segunda - Do Objeto 
O CREDENCIADO, como profissional liberal, de forma autnoma, prestar 
Servi9os de Fisioterapeuta (Item 26 da Tabela 01, anexo 01 - Edital 005-FMS) 
Cl自usula Terceira - Dos Valores e Forma de Pagamento 
Pelos servios credenciados na Clusula Segunda o presente termo ter o valor 
Global estimado de R$ 7.000,00 (sete mil reais), devendo ser pago de forma 
parcelado, conforme valor contido no edital, at o 100 (d6cimo) dia do m6s 
subsequente ao vencido. 
Clusula Quarta - Das ObrigaC6es e Carga Horria 
4.1 - O CREDENCIADO fica obrigado a executar os servi9os com carga hor白ria 
de vinte horas semanais, conforme determina戸o do gestor municipal. 

4.2 - As despesas oriundas da presta"o dos servi9os ser'o de responsabilidade de 
CREDENCIANTE, ficando o CREDENCIADO desobrigado de tale despesas 
ooeracionals. 

JJふメα禄ヌ h回か  
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PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE POOES 
ESTADO DA BAHIA 

Cl自usula Quinta - Do Perodo de Vig'ncia 
O presente termo ter sua vig6ncia com inicio na data de sua assinatura e t6rmino 
em 31 de dezembro de 2020, podendo, entretanto, ser renovado, por mOtuo interesse 
das partes e segunda o superior e predominante interesse pロblico, conforme Art 57, 
Inciso II. 

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

CLAUSULA QUARTA - DA DOTACAO OR9AMENTARIA 
I・  Os recursos decorrentes dessa contrata戸o esto previstos nas seguintes dota96es 
orament白rias: 

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

Secretaria Secretaria Municipal de Saúde 

Unidade Orçamentária: 03.07.01 - Fundo Municipal de Saúde de Poções 

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

2.068 — Enfrentamento da Emergência em Saúde — COVID 19 

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

Fonte de Recurso: 14 

02 

Cl自usula Stima - Da Habilita"o Profissional e do Registro 
Compete ao profissional CREDENCIADO, e sob a sua responsabilidade e f, 
admitida a veracidade ideol6gica documental, a exibi,o da documenta,o formal 
probat6ria de sua habilita戸o e registro para exercicio profissional, bem como o 
Curriculum Vitae, no que dispuser a Lei vigente aplic白vel a matria, conferindo ao 

a 	CREDENCIANTE. o encaminhamento ao Earaio Tribunal de Contas dos Municioios 
ー 	para o oDngatorio registro e aemais tins ae mister. 

ClAusula Sétima - Da Habilitação Profissional e do Registro 
Compete ao profissional CREDENCIADO, e sob a sua responsabilidade e fé, 
admitida a veracidade ideológica documental, a exibição da documentação formal 
probatória de sua habilitação e registro para exercicio profissional, bem como o 
Curriculum Vitae, no que dispuser a Lei vigente aplicável a matéria, conferindo ao 

• 
CREDENCIANTE, o encaminhamento ao Egrágio Tribunal de Contas dos Municipios 
para o obrigatório registro e demais fins de mister. 

Cl白usula Oitava - Das Penalidades Cláusula Oitava - Das Penalidades 

8.1 - Na hiptese de ocorrncia de descumprimento, de qualquer regra estabelecida 
nas cl白usulas do presente ajuste, pelo CREDENCIADO, por n白o atendimento de 
servi9os determinados pela CREDENCIANTE, importar em descredenciamento do 
profissional, unilateralmente, sem prejuizos das san96es penais, conforme dispuser 
a legisla戸o vigente aplic自vel a mat6ria posta, ficando respons自vel pela repara9o 
civil e criminal de danos causados ao paciente, decorrente de a戸o ou omissさo 
volunt白ria, neglig6ncia ou impercia, respeitado o devido processo legal. 

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

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

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

jよSj iグa ツ械βか  (i)1 /pa -yldvibu 



" 薫ョ  PREFEITURA MUNICIPAL DE POC6ES 
ESTADO DA BAHIA 

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

Cl'usula Nona - Da Natureza. 
O presente credenciamento tem a natureza de presta9ao de servi9os com 
remunera,o a titulo de honor自rios, n白o constituindo vinculo empregaticio nem 
qualquer outra rela弾o trabalhista, que n白o a de realiza"o de servi9os 
profissionais, regulados por legisla9白o prpria, fora das cl自usulas da C.L.T., 
como tamb6m, e de consequ6ncia, desobrigado a CREDENCIANTE de qualquer 
Onus decorrentes do sistema trabalhista 

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

a 	Poces-Ba. renunciando aualauer outros oor mais esoecial e orivileciado oue 
ー 	sejam. 

Cl'usula D'cima Primeira - Das Disposi9es Finais 
E, por estarem justos e Credenciados, fazem lavrar o presente 
CREDENCIAMENTO de Credenciamento em 03 (trs) vias de igual teor e forma, 
para o mesmo fim, a fim de que surta os efeitos necess自rios em Lei, na presen9a 
de duas testemunhas id6neas. 

Po96es - BA, 13 de agosto de 2020. 

面及  
LORENA SANTOS MASCAREN HAS 
Gestora do Fundo Municipal de Sa"de 

e 
ふL909Th ＄」バ1 4i γ“ふ  

SILAS SIMOES MEIRA 
Credenciado 

TESTEMUNHAS: 
lo. 
Nome: 
CPF: 

r. 
Nome: 
CPF: 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SASE 

, 	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
CNPJ: 11.113.324/0001-52 

ANEXO II 

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

Credenciamento N° 005/2019 

lima Sr. Secretário Municipal de Saúde de pogi5Es 

PROPONETE: \)4hLlt/T1401  'Thiato, 

CARACTERIZAÇÃO: 
Di Fisica. CPF 034.143 . us 4.t. 	Pessoa Jurídica. Il 
CN

Ppeissoa 

AREA DE ATUAÇÃO: L711 tilitthriG 

ENDEREÇO: .‘itk/.0- 1/4-491/ 1T012_914:re 	 - °+ h9 ,930-§" Pokkio 	PJ 'Y 
1
kajl i 

COMPLEMENTO: 

TELEFONE C/ ODD Fixo: () Celular (1,0)(3 4) 9 91 5 6 -88 93, 
ENDEREÇO ELE-
TRONICO Pagina na Web: E-mail: St>o1/4543:>-- tity))0Zgraaterv 
REPRESENTANTE 
LEGAL: 

ITEM 

N°  TABELA DESCRIÇÃO DO SERVICO/PROCEDIMENTO (CON- 
FORME TABELAS - ANEXO 01) 

QUANTIDADE QUE 
SE COMPROMETE A 
REALIZAR 

6 I astno Qv±siS Q. 
OBSERVACAO: 0(s) proceefreit(s) a serem realizados db3erá ser descritos exatamente conforme Tabela constante no Anexo I. 

não sera() consideradas. 

proponente acima quaficado, vimos através do presente documento requerer o 
a prestação de serviços conforme edital e regulamento publicado por esta 
sob as penas da lei, que: 

prestadas neste pedido de credenciamento são verdadeiras; 
impeditivo de credenciamento ou de contratação sera informado; 

do Edital de Credenciamento bem como as informações e condições para o 

do credenciamento, com as quais concorda; 
acordo com as normas e tabela de valores definidos; 

suspenso, nem declarada inid6neo para participar de licitações ou contratar com 

Pública; 
nas situações de impedimentos previstos no edital do credenciamento; 

para credenciamento são compativeis com o seu objeto social, com o registro 
competente, com a experiência, a capacidade instalada, a infra-estrutura 

dos 
exigido; 
as atividades a que se propõe. 

requerimento toda a documentação exigida no edital de credenciamento, 
e 

52 

Descrições fora do padrão 

Na condição de 
credenciamento para 
secretaria, declarando, 

a) As informações 
b) Qualquer fato superveniente 
c) Conhece os termos 
cumprimento 
das obrigações objeto 
d) Aceita e Está de 
e) Não se encontra 
órgão ou 
entidades da Administração 
f) Não se enquadra 
g) Os serviços pleiteados 
no Conselho profissional 
adequada a prestação 
serviços conforme 
h) Realizará todas 

Anexando ao presente 
devidamente assinada 
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Minist'rio da Fazenda 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 

Comprovante de Situa"o Cadastral no CPF 

No do CPF: 034.423.215-81 

Nome: SILAS SIMOES MORA 

Data de Nascimento: 0610711995 

Situa戸o Cadastral: REGULAR 

Data da Inscri"o: 0310612005 

Digito Veriflcador: 00 

Comprovante emitido 白  s: 09:44:35 do dia 11/0812020 (hora e data de Braslia). 
C6digo de controle do comprovante: 7074.D21 B.CBAA.CB2D 

Este documento n白o substitui o "Comprovante de Inscri嘘o no CPF". 

(Modelo aprovado pela IN/RFB no I .548, de 13/02/2015.) 

1H 
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JUSTI'A ELEITORAL 

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 

CERTIDAO 

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

'Eleitor(a): SILAS SIMoES MEIRA 
Inscri‘白o: 1475 6365 0582 	 Zona:059 	Se‘白o: 

Municipio: 38032 - POCOES 	 UF:BA 

Data de nascimento: 06/07/1995 	 Domiciliodesde:19/0 

Filia'ao: ー  KATE CILENE SIMOES LEAL 
- CLODOALDO BORGES MEIRA 

Ocupa'ao declarada pelo(a) eleitor(a): FISIOTERAPEUTA E TERAPEUTA 
OCUPACIONAL 

Certidきo emitida 白  s 10:48 em 11/08/2020 

Res.-TSE ri2 21.823/2004: 
O conceito de quita‘きo eleitoral reロne a plenitude do gozo dos direitos polticos, o regular exerccio do voto, 
s wo auando facultativo, o atendimento a convocac6es da lustica Eleitoral tiara auxiliar os trabalhos 
wtIvos ao pleito, a inexistencia ae muitas apiicaaas, em canter aennitivo, peia justia eieitorai e nao 
remitidas, excetuadas as anistias legais, e a regular presta戸o de contas de campanha eleitoral, quando se 
tratar de candidatos. 
A plenitude do gozo de direitos poifticos decorre da inocorrncia de perda de nacionalidade; cancelamento 
de naturaliza''o por senten'a transitada em julgado; interdi'ao por incapacidade civil absoluta; 
condena''o criminal transitada em julgado, enquanto durarem seus efeitos; recusa de cumprir obriga''o a 
todos imposta ou presta''o alternativa: condena'ao por improbidade administrativa; conscri戸o; e op''o, 
em Portugal, pelo estatuto da igualdade. 

Esta certId'o de qultac'o eleItoral' expedida gratuitamente. 
Sua autenticidade poder' ser confirmada na p'gina do Tribunal Superior Eleitoral 
na Internet. no endere'o: http:/Iwww.tse.jus.br  ou pelo aplicativo e-Ttulo, por 
meio do c6digo: 

PFRT.OJHR.TSIB.ITN8 

Zona: 059 	Se‘白o: 0302 

UF: BA 

Domicilio desde: 19/04/2012 
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M 
Crefito 7 I N"mero de inscri"o gerado 
1 mensagem 

<crefito7.net@crefito7.gov.br' 
Para: silasmeira.borges@gmaiLcam 

qua. 12 de ago de 2020' s 15:41 

CREFITO7 

Prezado(a) SILAS SIMOES MEIRA 

informamos que seu n丘mero de inscri9ao profissional foi gerado em nossa sistema 

Numero de inscri9'o: 

308523-F 

Atenciosameute, 
α所加-7 

Siga o CREFITO7 nas redes sociais 

oo回o 
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SERVI'O PロBLICO FEDERAL 
CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 7' REGIAO 

CREFITO-7 

CERTIDO NEGATIVA DE DBITOS 

Certificamos, para os devidos fins, que (a) Dr.(a) SILAS SIMOES 
MEIRA inscrito(a) neste CREFITO-7 sob n 308523-F encontra-se regular 
com suas obriga6es pecunirias perante esta autarquia, estando apta ao 
exercicio profissional. O referido 6 a express喜o da verdade. 

Fica ressalvado o direito do CREFITO・7 de inscrever e cobrar 
quaisquer dbitos de responsabilidade do (a) profissional supramencionado (a), 
que ainda nao tenham sido registrados ou que venham a ser apurados. 

ESTA CERTID O TEM VAI mADE DE 90 DIAS 
Qualquer rasura ou emenda invalidar este documento. 

Salvador, 12 de agosto de 2020. 

Cons. Gustavo Femandes Vieira 
Presidente do CREFITO-7 

SLDZ: AvSJ, Tancredo News皿f.aplaロa山Towcr, f 939 S/ lot 口mm加das Aivorea S・lv・do「ノ山・ CEP 41 .820.0引
たk如k.m 4045-424ユ /f即”・．717171 ht.d/www.crcfno7.gov. b m皿卿an昭mfito?.即y.b' 

驚器猛浩認霊島盟 Olivia floors, sala 106, Bairn,: Candeiasー Vitria da Cotaquisla/BA - CEP: 45.028-610 
Telefona: 7~・3045.4242 H罵●・0717171 bup'Jiwwwcrefiiolgov.k 了“・“山vitori@crcfito?.gov.br 



Silas Sim6es Meira 
Brasileiro, solteiro, 25 anos 
Rua Jos' Marcelino, n'mero 77 
Centro - Po6es - BA 
Telefone: (77) 99156-8852 / E-mail: silasmeira.borges@gmail.com  

OBJETIVO 

Cargo de Fisioterapeuta 

FORMACAO 

Especializa車o na A rea de Fisioterapia em UTI e Urg巨ncia e Emergencia. UNIGRAD, em 
andamento. 

Graduado em Fisioterapia. tJn1FTC, conclus旨o em 2018. 

EXPERIENCIA PROFISSIONAL 

2020 ー  Atendimento Domiciliar 
Cargo: Fisioterapeuta. 
Principais atividades: Experiencia em home care em diversas patologias, avalia中o do 
paciente, interpreta戸o do diagn6stico, planejamento do tratamento, objetivos, condutas e 
evolu戸o. 

QUALIFICACOES E ATIVIDADES PROFISSIONAIS 

Congresso de Ortopedia, Traumatologia, e Fisioterapia do Interior da Bahia, COTRAF (2018). 

● ’ I Simp6sio de Angiologia: Abordagem multidisciplinar na terap邑utica vascular (2018) 

・ Curso de Sa"de do Idoso (2018). 

I Simp6sio de Cardiologia: O Complexo do Cora戸o (2018). 

I Simp6sio Multidisciplinar em Neurologia (2017). 

Projeto de Extensao de Interpretaらきo de Exames Laboratoriais para o Fisioterapeuta (2016). 

INFORMACOES ADICIONAIS 

・ Disponibilidade para qualquer horrio. 
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CERT 3.1.jpg 

CERTIF IC A DO 

CCRTIrICAMOS QUE 

SILAS SIMOES MERA 

● 
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PREDEPAR馬盟！DE T響畿盤認E PO9oESAAC 

"POES - BA3 -FQN3 (77)3431器3431-1118 CNPJAAF: 14.242290t00014e 

CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITO 

N. 00036512020 

I 

Nome/Raz.o Social: SILAS SIMOES MEIRA 

Nome Fantasia: 

C6digo Contribuinte: 511747 
	

CPF/CNPJ: 034.423.215181 

● Endere9o: 	 RUA JOSE MARCELINO, 77 
SO PAULO POC6ES ・  BA ・  CEP: 45260-000 

RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA MUNICIPAL COBRAR QUAISQUER DEBITOS QUE VIEREM A SER 

APURADOS POSTERIORMENTE, E CERTIFICADO QUE. ATE A PRESENTE DATh NO CONSTAM D'BITOS 

TRIBUTARIOS DO CONTRIBUINTE ACIMA CITADO PARA COM ESTE MUNICPIO. 

Observa9'o: 

 

”，  

  

  

****************************.*t** 

 

'"""" 

 

"“●●●●●●●●●●‘"""."...'".. 

   

   

"”……“"""","""."" 

 

 

".....“. 

 

'"""’●●’●●●●●●‘●●●●●●●“""""..""""""..,",....“, 

 

   

 

'"a..‘●●” 

 

"""""""""" 

 

   

…“"'"'"’●●●●●●●●●●●●●●●●●”，",.,”, 

● Esta Certido foi emitida em  11/08/2020 

 

com base no C6digo Tributrio Nacional, lei n。 5.172166. 

 

Certid'o vlida at: 0911112020 

C6digo de controle da certidao: 2100026398 

棚棚II 

Aten"o: Qualquer rasura tomar o presente documento nulo 
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刑SCRIA0 ESTADUAL C序  

034,423.215-81 

IGOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA DA FAZENDA 

Certid豆o Negativa de D'bitos Tribut豆rios 

恒mitid・ p・”。・・feitos“・・rts・ 113・ ●14 d・ L・ほ956d・ 11 dad・zambro de 1981 - Cdigo 
Tributrlo do Estado da Bahia) 

Certid百o N.: 20202294773 

Fica certthcado que n白o constam, at' a presente data, pend'ncias de responsabilidade da pessoa fsica ou jurdica acima 
identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria. 

Esta certido engloba todos os seus estabelecimentos quanto 自  inexistncia de debitos, inclusive os inscritos na Divida 
Ativa, de competncia da Ptocuradorla Geral do Estado, ressalvado o direito da Fa2enda Poblica do Estado da Bahia 

cobrar quaisquer dbitos que vierem a ser apurados posteflormente. 

Emitida sin 11/08/2020, conforme Podaria n。 918/99, sendo vlida por 60 dias, contados a partir da data de sua 
emisso 

A AU1ENTICCADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS I4SPETORIAS 
FAZENDARIAS OU VIA INTERNET, NO ENDERE9O http:FSww.setaz.ba.gov.br 

Vlida com a apresenta"o conjunta do carto original de insaio no CPF ou no CNPJ da 
Soa-ataS da Receita Federal do Ministerio da Fazenda 

Pgina I de I 	 RclCcthdaoNcgativa.xpc 



11/06/2020 

畿  

MINISTRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 
Procuradorja..(3eraI da Fazenda Nacional 

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

Nome: SILAS SIMOES MEIRA 
CPF: 034.423.215-81 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dvidas de 
respons融ilidade do S可eito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas,'certificado que 
n白o constam pendencias em seu nome, relativas a crditos tributrios administrados pela Secretaria 
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscri加es em Divida Ativa da Uni自o (DAU) junto 白  
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN). 

Esta certid'o se refere 自  situa"o do sujeito passivo no 自  mbito da RFB e da PGFN e abrange 
inclusive as contzibui6es sociais previstas nas alIneas 'a' a 'd' do pargrafo ロ  nico do art. 11 da Lei n0 
8.212, de 24 de julho de 1991. 

A aceita9'o desta certid豆o est condicionada a verifica"o de sua autenticidade na Internet, nos 
endereos chttp://rlb・gov.br> ou chttp:/twww.pgfn,gov,br?J.. 

Certid'o emitida gratultamente com base na Podada Conjunta RFB/PGFN n。  1.751, de 2/10/2014. 
Emitida ' s 17:00:07 do dia 11/0812020 <hora e data de Brasilia>. 
Vlida at 07102/2021 - 
C6digo de controle da certid'o: IC3F.FOFI.SBDE.A83C 
Qualquer rasura ou emenda invalidar este documento. 

1/1 
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CERTェ13AO NEGAlェVA DE D自BITOS TRABAL且工STAS 

N orne: SILAS SェMOES MEIRA 
CPF: 034.423,215-8ユ  
Certidao n。 : 19868941/2020 
Expedicao: 11/08/2020,a s 17:07:42 
Validade: 06/02/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedi9ao. 

Certifica-se que SILAS SIMOES MEIRA, inscrito(a) no CPF sob o n。  
血 

	

	034.423.2ユ5-81, NAO CONSTA do Banco Nacinnal ele flexzpdnr一z 
」 raoa上nユstas. 
Certidao emitida com base no art. 642-A da Consolidacao das Leis do 
Trabalho, acrescentado pela Lei ri0 12.440, de 7 de julho de 2011, e 
na Resolucao Administrativa n。  1470/2011 do Tribunal Superior do 
Trabalho, de 24 de agosto de 2011, 
Os dados constantes desta Certidao sao de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho e estao atualizados at6 2 (dois) dias 
anteriores a data da sua expedicao. 
No caso de pessoa juridica, a Certidao atesta a empresa em rela9ao 
a todos os seus estabelecimentos, agencias ou filiais. 
A aceita9ao desta certidao condiciona-se a verificacさo de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 
Internet (http://www.tst.jus.br). 
Certidao emitida gratuitamente. 

mmRMA辱o 工NPORTANTE 

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessarios a identificacさo das pessoas naturais e juridicas 
inadimplentes perante a Justi9a do Trabalho quanto a s obrigaq6es 
estabelecidas em sentenca condenat6ria transitada em julgado ou em 
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos 
recolhimentos previdenciarios, a honor自rios, a custas, a 
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes 
de execu9ao de acordos firmados perante o Minist'rio P丘blico do 
Trabalho ou Comissao de Concilia9ao Pr白via. 

，」  



I191 !REFEITU1 MUNICIPAL DE POcoES 
r 	り，,Il 	CNPJ: 14.200.242/0001-65 
, 
I， 	 電約玉雄電亙奪」ly 

A 
SECRETARIA DE FINANCAS/SETOR CONTABIL 

De acordo com a solicita9ao da Secretaria Municipal de Sa自de, determino que Vossa Senhoria 
informe quanto 白  exist6ncia de recursos or9ament自rios capazes de atender 白  respectiva despesa ・  
contrata9ao direta por Inexigibilidade de Licita9ao referente a Servi9os de Fisioterapia (tabela 
01/item 26 do edital 005/201 9) 

Gabinete do Prefeito, 13 de agosto de 2020 

Leandro ajo舶  t!r'has 
Ito uviunucrau 



Aー  
Jstavo Correia Silva 

Setor Cont自bil 

～ー  

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
CNPJ: 14.200.242/000! -65 

ぐ  
ゆ  

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白  disponibilidade financeira e 
or9ament白ria com a lei Or9ament白ria Anual e Compatibilidade com o Plano Anual e Lei de 
Diretrizes Or9ament自ria, sendo que a despesa decorrente da presente solicita9ao sera custeada 
pela UNIDADE OR9AMENTRIA, conforme segue abaixo 

UNIDADE 03.07.01 - Fundo Municipal de Sa自de de Po96es 

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

2.044 - Manuten9ao de Bloco MAC - M白dia e Alta Complexidade 

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

2.068 - Enfrentamento de Emerg白ncia em Sa自de - COVID 19 

ELEMENTO DE DESP. 3.3.9.0.36.00 - Outros Serv. Terceiros - P. Fisica 

FONTE 02- exceto para atividade 2068 

14 一  Transferncias de Recursos do SUS 

Po96es ・  BA, 13 de agosto de 2020 

● Atenciosamente, 
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GABINETE DO PREFEITO 

Do: Gabinete do Prefeito. 
Para: Procuradoria Juridica 

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

pedido da Secretaria Municipal de Sade, encaminha para deferimento e aprovaao desta 

Procuradoria, referente ao processo administrativo n。  147/2020, considerando a necessidade da 

contrata9ao direta por Inexigibilidade de Licitaao referente a Servi9os de Fisioterapia (tabela 

01/item 26 do edital 005/2019). 

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

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

executar suas atribui96es com a modalidade/procedimento apropriada. 

Aguardamos a vossa aprecia頭o e aprova9ao se em consonancia. 

Gabinete do Prefeito, 13 de agosto de 2020. 

ascarenhas 
nicipal 



PREFEITURA MUNICIPAL DE PO96ES 

ESTADO DA BAHIA 
罵話ニ砿お可  

PARECER JURlDICO 

EMENTA: 	Processo 	Administrativo 	n. 

147/2020/Secretaria 	Municipal 	de 	Sa"de. 

inexigibilidade n. 0071/2020 FMS. 

Objeto: Contrata'5o direta por inexigibilidade de 

licita'5o referente a servi'os de fisioterapia (tabela 01/ 

item 26 do edital 005/2019 - Chamamento P"blico). 

Assunto: Parecer Juridico 

CONTRATADO: SILAS SIMOES MEIRA 

Versa o presente parecer acerca do requerimento 

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

inexigibilidade de licita9o referente a servi9os de fisioterapia (tabela 01/ 

item 26 do edital 005/2019 - Chamamento Pdblico. 

Para este fim, a Secretaria ordenadora justificou a 

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

profissional especializada 
Sabe-se que a regra nas contrata96es de servi'os por parte 

da Administra9o Pdblica ' sempre o procedimento licitat6rio, sendo as 

exce'6es previstas em lei. 

Sucintamente, o mestre Hely Lopes Meirelles versa sobre a 

licita戸o: 

"Licita'5o e o procedimento administrativo mediante o qual a Administra'o 

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

Pa. da Bandeira02 - Centro-Po 己es/Ba - Fone(77)3431 ・5800 ・  Fax (77)3431-5805 
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Muito embora a regra geral para se contratar com a 

Administra戸o Pdblica exija aos pretensos contratantes submeter-sea 

realiza戸o de licita9言o, a pr6pria Lei n2. 8.666/93 traz algumas hip6teses, 

em casos excepcionais, em que nきo ' necess白ria a realiza9言o do 

procedimento licitat6rio para a contrata9含o com a Administra9谷o Publica 

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

inexigibilidade de licita9谷o j白  mencionados anteriormente 

Prescreve o art. 25 do Estatuto das Licita96es ser inexigivel 

a licita9谷o quando houver inviabilidade de competi9谷o para os servi9os 

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

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

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

desempenhos anteriores, estudos, experi6ncias, publica'6es, 

organiza'6es, aparelhamento, equipe t'cnica, ou de outros requisitos 

relacionados com suas atividades, permita inferir que o seu trabalhoe 

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

objeto do contrato. 

No presente caso, o profissional SILAS SIM6ES MEIRA DE 

SOUZA participou do ato administrativo de chamamento p白blico chamado 

credenciamento que pr'-qualificou profissionais de nivel superior e 

empresas para a presta戸o de servi'os tempor白rios. 

Cumpre salientar de antemきo que inexiste no 

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

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

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

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

um mecanismo, um sistema para se efetivar uma contrata戸o por 

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

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

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

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

や  
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"Finalizando, constatamos ter ficado devidamente esclarecido 

no processo IC 008.797/93-5 que o sistema de credenciamento, quando 

realizado com a devida cautela, assegurando tratamento ison6mico aos 

interessados na presta戸o dos servi9os e negociando-se as condi96es de 

atendimento, obt白m-se uma melhor qualidade dos servi'os alm do 

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

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

Ressalte-se ainda que em diversas outras oportunidades o 

Tribunal de Contas da Uni5o adotou o mesmo posicionamento, que, 
inclusive, foi adotado tamb'm pelos Tribunais de Contas Estaduais, 

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

sentido da legalidade do sistema de credenciamento. 

conforme leciona S6nia V. K. Tanaka (Sistema de 

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

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

pelos interessados, estes restaro credenciados junto 白  Administra9甘o 

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

qualquer outro procedimento, contrat白-los para a presta9さo dos servi9os 

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

instrumento convocat6rio, inclusive o pre9o." 

E evidente que os processos de dispensa e de inexigibilidade 

de licita戸o n旨o exigem o cumprimento de etapas formais imprescindiveis 

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

legalidade, impessoalidade, moralidade, igualdade, publicidade e 

probidade administrativa impostos 白  Administra9谷o Pdblica. 

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

Ministro Homero Santos, relator do processo que aprovou o Regulamento 

de Assist'ncia M'dica desta corte, a respeito do tema: "(...) uma 

particularidade do CREDENCIAMENTO' que permite buscar em todas as 

empresas e profissionais que preencham as condi96es exigidas e aceitem 

a presta戸o do servi9o desejado, fazendo com que, quanto mais 

conveniados ou credenciados, mais adequados 白  plena satisfa9百o dos 

servi9os desejados. Por outro lado, nos demais conceitos de isonomia e 

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

social de beneficirios da assistencia a que se destina o contrato, que 
Pa. da Bandeira02 - Centro-Po96es/Ba - Fone(77)3431 -5800- Fax (77)3431-5805 

f 
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zts .a-tno*7 dentre as empresas e profissionais prestadores dos servi9os 

mdicos, escolhem aqueles de sua preferencia, seja pelo desempenho, 

experiencia ou reputa9o, seja pela organiza戸o, aparelhamento, equipe 

t6cnica, ou outros requisitos relacionados com suas atividades, 

expungindo-se dessa forma qualquer n6doa de favoritismo ou imoralidade 

na contrata9谷o. Outrossim, pela nova lei sobre Licita96es P"blicas, o 

crit'rio predominante ser白  o PREcO. E, ate nesse particular, seria ilgico 

pretender-se buscar o menor pre9o, quando se sabe que para todos os 

profissionais e empresas credenciadas, o TCU pagar' o mesmo pre9o." 

Assim, embora ainda n谷o haja um regramento especfico para o 

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

mecanismo em suas leis de licita96es, referida pr白tica 6 usual e 

perfeitamente aceita pela jurisprudencia, pelas orienta'6es 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言o limita a interpreta戸o da inviabilidade de competi戸o, podendo ser 

esta configurada pela exist6ncia de fornecedor exclusivo, ou, conforme 

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

igualmente n谷o haver白  competi9言o 

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

atravs do procedimento de inexigibilidade de licita9o 

E o parecer. 

Po96es/Bahia, 14 de Agosto de 2020. 

'(ANNE MACED TOS 

Assessora Juridica do muni4ipio de Po96eslBA 

Pa. da Bandeira02 - Centro-Po96es/Ba ・  Fone(77)3431 ・5800 - Fax (77)3431-5805 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
CNPJ: 14.200.242/0001-65 

CONTRATO DE PRESTA9AO DE SERVI9OS 
QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE POC6ES, E A EMPRESA 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PO9OES, 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 fl.0 14.242.200/0001-65, 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, 
	 , Podador da C白dula de Identidade sob o no 	 e CPF sob o 
n。  	 ， aqui denominada CONTRATADA, com base nas disposi96es da Lei Federal 
8.666 de 21 de iunho de 1993 e alterada Dela Lei 8.883/94. resolvem celebrar o oresente Contrato 
ce vresta9ao cie servi9os, oriunco cia INtARjIUILIUIkUt viz LIしI iAy#u n" UNA U(1!ZULU rMど, 
mediante as clusulas e condi6es seguintes: 

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

1 .1 - Contrata9白o direta por inexigibilidade de licita9白o de profissional para a contrata9百o direta por 
Inexigibilidade de Licita9白o referente a Servios de Fisioterapia (tabela 01/item 26 do edital 
005/2019) 

CLAUSULA SEGUNDA - DO PRECO E FORMA DE PAGAMENTO 

2.1 - O pre9o pela execu9白o de servi9o global 白  de R$ 5.600,00 (cinco mil e seiscentos reais), 
sendo pago a partir da assinatura do contrato at白  30 de novembro de 2020, devendo o valor 
pertinente ser pago pela CONTRATANTE, atrav's de cheque nominativo ou na conta corrente da 
CONTRATADA. 

CLAUSULA TERCEIRA - DO PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO 

3.1 - O presente contrato iniciar-se-自  em 18/08/2020 at白  30/11/2020, prorrog白vel por igual periodo, 
na forma do art. 57 da lei 8.666, de 21 de junho de 1993, com as altera96es posteriores, caso n白o 
haja manifesta9白o contr白ria por qualquer das partes nos trinta dias antecedentes ao t'rmino do 
prazo aqui estipulado 

CLAUSULA QUARTA ・  DA FORMA DE EXECUCAO 

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

§1。 - Os servi9os objeto do presente contrato poderao tamb白m ser prestados atravs de contatos 
telefnicos, fax-simile, correspondencias eletrnicas ou, extraordinariamente, mediante visitas 
tcnicas a serem realizadas na sede da CONTRATANTE. 

§2。  - As despesas com o desiocamento, incluindo, a estadia, refei96es e combustiveis sero 
arcadas oelo 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; 
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2. cumprir e fazer cumprir as disposi96es regulamentares dos servi9os objeto do presente 
instrumento 

3. efetuar o pagamento do pre9o ajustado pela presta9ao dos servi9os 

5.2 ・  O Contratado obriga-se a 
1. exercer as atividades objeto do presente instrumento, em conson白ncia 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 manter, durante toda a execu9白o do contrato, todas as 

condi96es de habilita9白o e qualifica●o exigidas na licita9首o, conforme previsto no Art 55, 
inciso XII da Lei no 8.666/93 

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

Tributos Federais; 
N 	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 

A 2 ー  A CONTRATANTE ooder白  rescindir, unilateralmente, este Contrato, independente de 
interpela9白o judicial ou extrajudicial, sempre que ocorrer por parte cia UON I l'(A I AL)A, contorme 
art. 76 da lei 6.666/93 
6.3 - A inexecu9ao total ou parcial ao contrato enseja a sua rescisao, com' as consequencias 
contratuais e as previstas em lei ou regulamento, ficando no ato da assinatura deste contrato 
reconhecido pelas partes os dir&tos da Administra9自o P自blica, em caso de rescis白o 
administrativa prevista no ad. 77 e seguinte da Lei n・  6.666/93 e suas altera96es 

Par自grafo " nico- Da rescisao contratual resultara ou nao o aireito aas panes a.旧uenuzaao, tie 
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 n含o poder自  ser objeto de cess白o ou transferncia, no todo ou em parte. 

CLAUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES 

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

§ 1。 - A inexecu9白o parcial ou total do contrato ensejar自  a suspens白o ou a imposi 白o da 
declara9白o de indignidade para licitar e contratar com a prefeitura e multa, de acordo 
com a gravidade da infra9白o 

§ 2。  - A multa ser白  graduada de acordo com a gravidade de infra9ao, nos seguintes limites 
maximos 
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~- 0I3% (trs por cento) ao dia de atraso sobre o valor da parcela do fornecimento 
nao realizado 

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

§4。・  A multa prevista nesta cl台usula nao tem car自ter compensat6rio e o seu pagamento 
n自o eximir自  o Contratado da responsabilidade de perdas e danos decorrentes das 
infra96es cometidas 

CLAUSULA NONA ・  DA PUBLICA9AO DO CONTRATO 

9.1 - O extrato do presente contrato devera ser publicado no mural de publica9白o de atos 
administrativos da Prefeitura e no Di白rio Oficial do Municipio, no prazo estabelecido no par白grafo 
白nico 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白rias, proporcionalmente 

UNIDADE 03.07.01 - Fundo Municipal de Sa自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 - Gesto das A96es de Aten9白o B白sica 
2.068 - Enfrentamento de Emergencia em Saude - COVID 19 
ELEMENTO DE DESP. 3.3.9.0.36.00 - Outros Serv. Terceiros - P. Fisica 
FONTE 02- exceto para atividade 2068 
14 - Transferencias de Recursos do SUS 

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA- DOS TRIBUTOS E DESPESAS 

111 二  Consistir自 6 nus do CONTRATANTE as despesas decorrentes da formaliza9白o deste 
coniraio 

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA VINCULAGAO E ADJUDICACAO 

12. I - O Contrato no 	/2020, est vinculado ao processo de Inexigibilidade de Licita9白o no INX 
INX 071/2020 FMS, conforme art. 61 da Lei 8.666/93, e adjudicado a empresa Contratada. 

CLAUSULA D亡CIMA TERCEIRA - REGIME DE EXECU9AO 

13.1 - O Regime de execu9ao do contrato firmado 6 a de execu'o direta, conforme definido no art. 
10, inciso I da Lei 8,666/93 

CLAUSULA D'CIMA QUARTA - DO ATO UCITAT6RIO 

14.1 - Baseado no caput art. 25, da Lei 8.666/93 e inexigivel licita9ao publica, nos termos do 
processo de Inexigibilidade no INX 	/2020 
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CLAUSULA DECIMA QUINTA - DO REAJUSTE 

15 - O valor do presente contrato ser白  fixo e irreajustvel 

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ロ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 

Po96es, 	  de 2020 

Leandro Ara"jo Mascarenhas 
Municipio de Po96es~ BA 

Contratante 

Contratado 

TESTEMUNHAS 

1-CPF 

   

2 一  

CPF 
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GABINETE DO PREFEITO 

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

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

pedido da Secretaria Municipal de Sahde, ja consultado o juridico e Setor Cont自bil, visando a 

contrata9ao direta por Inexigibilidade de Licita9ao referente a Servi9os de Fisioterapia (tabela 

01/item 26 do edital 005/2019), conforme especifica恒o constante nos autos do processo 

administrativo por isso autoriza a deflagraao do procedimento de ITNEXIGIBILIDADE 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 altera6es a fim de que a Comissao de Licita5o proceda 

com os tramites legais. conforme Legisla叫o especifica em vigor. 

Po96es, 17 de agosto de 2020 
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PORTARIA NU 001/2020 

De 02 de janeiro de 2020 

Altera os membros da Comiss白o Permanente de Licita"o no 

ambito do Municipio de Po96es --BA e d白  outras providencias. 

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

das atribui6es que lhe sao imputadas pelo art. 51 da Lei Federal n。. 8.666/1993, 

assim como nos demais dispositivos legais pertinentes, 

RESOLVE: 

Art. 10・  Alterar, nos termos do art. 51 da Lei Federal n。. 8.666/1993, a 

Comiss百o Permanente de Licita9百o do Municipio de Po96es - BA, que ser白  
composta pelos servidores abaixo elencados, com a fun"o de receber, examinar e 

julgar todos os documentos e procedimentos relativos aos certames licitatrios que 

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

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

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

II - 10 membro: Keli Cristina Lima Santos Gomes, no de matrcula 1.804, 

ocupante do cargo de provimento efetivo de auxiliar de servios gerais 

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

do cargo de provimento efetivo de auxiliar de servi9os gerais. 

Art. 2。. Nomear como membros suplentes da Comiss百o Permanente de 
Licita9ao do Municipio de Po96es - BA 

- 1。  suplente: Marlucia Teixeira Rocha, no de matricula 4.775, ocupante 

do cargo de chefe da Se9白o de Contratos; 

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

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

Ill - 3。  sup!ente: Maicon do Nascimento Amaral, no de matricula 6.260, 

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

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

de Po96es - BA, a exce9白o do Presidente 

Art. 3。. Substituira 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 Comiss白o Permanente de Licita9ao do Municipio 

de Po96es - BA, respondero solidariamente por todos os atos praticados pela 

comiss白o, salvo se posir首o individual divergente esUver devidamente fundamentada 

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

Art. 5. Alm das atribui6es constantes no art. 51 da Lei Federal n。  

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

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

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

processo de licita9ao, desde que, nesta 自  ltima hip6tese, os procedimentos nao 

conflitem com as competncias do Poder Executivo 

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

do Municpio de Po96es - BA ser白  de um ano 

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

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

REGISTRE-SE, PUBLiQUE-SE e CUMPRA-SE 

Po9うes - BA, 02 de janeiro de 2020 

LEANDRO ARAUJO MASCARENHAS 

Prefeito Municipal 

Praa da Band・ーm』・『ro C・ntro. Po'o・a - Bahi・ cp 45.260400 	足聾選塗  
’・一り・・  ,・, 

CERTIFICAいO DIGITAL: FEZSM+J2FK2NRQKVLMV/yG 

Esta edi"o encontra-se no site oficial deste ente 
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DECRETO No37412017. 

De 10 de novembro de 2017. 

Regulamenta a realizacao de credenciamento de profissionais 

de nivel superior e prestadores de servi9os privados para 

realizarem procedimentos, atividades ou a96es na 白  rea de 

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

providencias 

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

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

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

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

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

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

acesso universal e igualitario a 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 como universalidade, integralidade 

CONSIDERANDO o grande vazio assistencial na presta9白o de servi9os 

de saude no estado da Bahia, tendo em vista que os 6 rgaos e entidades p自blicas 

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

Saude 

CONSIDERANDO ser inexigivel a licita9自o, por inviabilidade de 

competi 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 Administra9白o possam ser 

melhor atendidas mediante a contrata9ao do maior numero possivel de prestadores 

de servi9o, hipotese em que a Administra9ao proceder白  ao credenciamento de todos 

os interessados que atendam 白  s condi6es estabelecidas em regulamento 

conforme o art. 61 da Lei Estadual no 9.433/95 
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CONSIDERANDO ser assegurado o acesso a qualquer interessado que 

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

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

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

'iA RIO一 c二 Quanみ「 e 加餌。 dem。  r 轟  	 M 器慧鷲 6 
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Art. 10. Este decreto regulamenta o credencamento no 自  mbito da Secretaria 

Municipal de Saude: tido como o ato administrativo de chamamento p"blico para 

pre-equalifica profissiorais de nivel superior e empresas para presta9白o de servi9os 

temporarios, mediante contrata9白o por tempo determinado, na execu9白o servi9os 

atividades e a96es da 白  rea de saude. considerando situa96es de excepcional 

nteresse publico a serem atendidas 

§ 1o A coIi&atagao de profissionais credenclados ser efetivada com 

fundamento no caput do art. 25 da Lei Federal 8666T/93, quando a aus'ncia de 

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

possa provocar prejuizos 白  saUde da popula9白o 

§ 2o O credenciamento e contrata9白o de profissionais e empresas para 

presta9白o de servi9os e realiza,o de a叩es de saude s◇  poder白o ser realizados 

ap6s a verifica9ao e constata9白o da insuficincia da rede de saude p自blica municipal 

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

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

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

situa96es em que o mesmo objeto possa ser realizado simultaneamente por 

diversos contratados 

§ 4。 Os serviGos contraidos atrav白s do instrumento de credenciamento s白o 

iiiexigiveis de licitag白o, por inviabilidade de competi9白o pelo fato de que, em raz白o 

da natureza do serviCo a ser prestado e da impossibilidade prtica de se estabelecer 

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

necessidades da Ad --. stmりao possam ser mais bem atendidas mediante a 

contrata9白o do maior numero possvel de prestadores de servi9o, motivo pelo qual a 

	 避6畿  
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Administra9白o proceder ao credenciamento de todos os interessados que atendam 

自s condi96es estabelecidas em regulamento 

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

credenciamento sero contratados, respectivarnente, como autnomos, na 

qualidade de pessoa flsica. pessoa juridica, empreendedor individual ou empresa 

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

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

Art. 2。. 0 procedimento sera aberto por edital, divulgado atrav白s de aviso 

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

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

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

1 -1 expicita9o do objeto a ser contratado 

II - fixa9白o de cnterios e exigencias minimas 白  participa"o dos 

interessados 

Ill ー  possibilidade de credenciamento a qualquer tempo pelo interessado 

pessoa fisica ou juridica 

N 	manuten9巨o de 十abelョ de preGos dos diversos servi9os a serem 

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

criterios de reajustamento e das condi96es e prazos para o pagamento dos servi9os; 

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

da Administra,o na determina9白o da demanda por credenciado 

VI - veda9自o expressa de pagamento de qualquer sobretaxa em rela"o 

白 tabela adotada 

Vil - estabelecimento das hip6teses de descredenciamento, assegurados 

o contradit6rio e a ampla defesa 

VIII ー  possibilidade de rescisao do ajuste, pelo credenciado, a qualquer 

tempo, mediante notifica9白o 白  Administra"o com a antecedencia fixada no termo 

IX -.' revis白o dos usu白rios denunciarem irregularidade na presta9百o dos 

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

de vincula9ao ao credenciamento, de profissionais ou empresas que j白  estejam 

prestando servi9os ao Municipio de Po加es - BA; 

1。  0 edital poder白  estabelecer, considerando a natureza e atribui96es da 

fun9含o a ser exercida, pontua9白o minima para pr白-qualificar Candidatos interessados 

no credenciamento, cujo n吾o atendimento implicar白  o n白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自o profissional, e desde que esta possibilidade esteja prevista no 

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

outra disposiao legal 

§ 30 A Administra9ao dever白  preservar a lisura, transparncia e 

economicidade do procedimento e garantir tratamento ison6mico aos interessados 

com o acesso permanente a qualquer um que preencha as exigencias estabelecidas 

no edital elaborado com base neste regulamento 

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

conhecimento, forma9白o e/ou especializa9白o, as exig白ncias de qualifica9ao t白cnica 

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

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

contrata9白o. bem como apresentar白  a minuta de contrato e os modelos de 

formulrios utilizados para inscri 白o e habilita9o 

§ 1。 Os interessados ser百o avaliados com base na documenta9白o/titulos 

referentes 白  experi白ncia profissbnal e 自  capacita9白o, atraves de cursos de pOs 

gradua9白o. atualiza9白o, aperfei9oamento, bem como a participa9白o em eventos e 

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

credenciamento 

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

ser言o pontuados para seivIr cc base para avalia9白o das condiC6es do candidato 

para ser pr白-白 qualificado e classifica9月o do candidato no credenclamento 

§ 3 。 A documentag百o exigida para o credenciamento ser白  analisada no 

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

 

P●中●ぜ義  Pra9a da Bandeira, n。 02, Bairro Centro, Po"es - BA. CEP 45.260-000. 
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do procedimento de credenciamento, por comiss昏o especial especialmente 

designada pelo Chefe da Fun9白o Executiva Municipal 

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

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

mural da Prefeitura Municipal, explicitando a classifica,o do pr白-白 qualificado, em 

ordem decrescente conforme pontuaCao final dos titulos 

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

preferencIa para ereito de ciassfica9自o. sucessivamente, ao candidato que 

I - Tiver mais tempo de formado; 

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

concorre 

川  - Tiver mais tempo de experiencia comprovada no servio p自blico 

IV - Tiver maior idade (art. 27. paragrafo u nico da Lei Federal n。  

10. 74 1/03 

§ 2。  Os Candidatos pr白-白 qualificados, conforme homologa9白o do 

procedimento. serao considorados aptos a exercer as atribuides da fun9且o para a 

qual se candidataram, a qualquer tempo, enquanto estiver em vig'ncia o seu 

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

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

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

teis da data da publica"o da homologa9白o dos resultados 

Paragrafo u nico S言o competentes para julgamento de recursos a 

comiss白o especial de credenciamento. em primeira instancia, e o secret自rio 

Municipal de Saude, emu ltima, ouvida a Procuradoria Juridica 

Art. 6。. 0 credenciamento nao imp6e ao Municipio a obriga"o de 

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

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

atendida, quando houver necessidade do servi9o por parte da Secretaria Municipal 

Praa da Bandeira, n' 02, Bairro centro. Poc6es - BA. CEP 45.260-000.2聾亘聾  
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de Sa自de e disponibilidade econ6mica e orcament白ria, sem nenhum prejuzo ao 

credenciante 

Art. 70. Durante a vigencia do credenciamento os pr -qualificados 

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

condi6es atendidas e comprovadas por ocasio do procedimento de 

ore den cia men to 

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

descredenciamento, a qualquer tempo, mediante o envio de solicita9白o escritaa 

Secretaria Municipal de Saude, cujo deferimento devera ocorrer no prazo m白ximo de 

cinco dias teis 

Paragrafo u nico A medida prevista neste artigo, n百o desincumbe o 

credenciado do cumprimento de obriga"es a ele vinculadas, que nao possam ser 

interrompidas, cabendo, em caso de descumprimento, a aplica9白o de san9白o 

definida neste regulamento e no instrumento contratual assinado 

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

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

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

§ 1 。 Cabera 白  Secretaria Municipal de Saロde avaliar os motivos e as 

mplica96es da recusa e decidir pela aceita9白o ou n自o da justificativa de 

impedimento do credenciado para assumir a fun9白o 

§ 2 。 Caso n白o seja aceita a Justificativa do credenciado, ao se declarar 

impedido, o Secretario Municipal de Saude poder白  propor a aplica9ao de uma das 

seguintes medidas 

~ -~ Aloca9白o do candidato na 自  ltima posi9ao da classifica"o da categoria 

profissional que tenha sido pr白-白 qualificado; ou 

II - Abertura de procedimento para o descredenciamento, assegurado o 

contraditorio e a ampla defesa 

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

ficara impedido de habilitara pr白-白 qualifica9』o em novo credenciamento 

Pvu see.'Oo畿  
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Art. 100. A Secretaria Municipal de Saude, observadas as condi96es 

estabelecidas neste regulamento, convocara o credenciado para assinar contrato, 

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

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

minuta anexa ao edital, contendo a fun9百o ocupada, as atribui6es b自sicas, a forma 

de remunera9白o e de seu pagamento, o prazo de vig白ncia, os locais de presta9o 

de servi9os, a unidade or9amentaria e gestora e a fonte de recursos 

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

mprensa oficial, conforme disposto no paragrafo u nico do art. 61 da Lei Federal 

8666/93, indicando o nome do contratado, a fun9自o e o prazo da contrata9白o 

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

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

Publica e aquele que n白o comprovar disponibilidade de carga horria para cumprir a 

programa9ao de trabalho da respectiva fun9白o 

Art 110.0 credenciado que for contratado ser白  remunerado mensalmente 

considerado a programa9白o de servios a serem prestados e/ou o n自mero de horas 

efetivamente trabalhadas 

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

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

programa9ao dos trabalhos estabelecida pela Secretaria Municipal de Sa"de 

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

servi9os objeto do contrato firmado pelo credenciado, sob pena de 

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

administrativa 

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

credenciarnento devera levar em considera9白o a motiva弾o que fundamenta e 

dentifica a demanda, em especial, o prazo para execu9自odo servi9o, o periodo em 

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

projeto que devera ser atendido 

P4 畿  
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Art 13。. A prorroga9白o do prazo de contrato firmado, conforme 

disposi 己es deste decreto depande da apresenta9ao de justificativa pelo Secret白rio 

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

explicitando a justificativa e os motivos para manuten9百o do contrato 

Art 14。. 0 nao cumprimento das disposi6es do edital de credenciamento 

e/ou das condi96es do contrato acarretar白白  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 

~ -~ Advertencia Por escrito 

It - Suspens白o temporaria do contrato 

川  - Suspens白o temporaria do contrato e do credenciamento 

IV - Descredenciamento 

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

respectivo instrumento contratual 

executar o objeto, em conformidade com as especifica96es constantes 

no edital e no contrato 

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

incidentes sobre a prestaC自o de servio; 

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

moral do Municipio ou a terceiros, decorrentes da sua a"o ou omiss自o culposa ou 

dolosa, procedendo imediatamente aos reparos ou indeniza96es cabIveis e 

assumindo o Onus decorrente 

IV - Elaborar juntamente, ou aceitar o planejamento dos trabalhos 

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

pOblico 

V - Conduzir os trabs!hos em harmonia com as atividades das unidades 

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

normal de seus servios ou causar embara9os ao processo de trabalho 

I● 

i t ● 

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

 

?O,6es 
‘・・一国岬‘,・・・戸・．ノ 
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Exercer a fiscaliza"o da execuC白o do contrato! nos termos do 

disposto no capot do art. 67 da Lei 8666/93 e demais disposi6es legais; 

'nm戸…ーどい士、can condi9己es necessarias para que o contratado 

possa cumprir as obriga96es assumidas; 

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

fiel execu9百o do contrato! que venham a ser solicitadas pelo contratado; 

IV - Fornecer os meios necess白rios 白  execu9百o! pelo contratado, dos 

servios objeto do contrato 

Art 17。. 0 n貞o cumprimento de quaisquer das condi96es pactuadas no 

contrato ou a sua inexecu9白o parcial ou total! implicar白  na sua rescis白o! por 

denunca da parte prejudicada, independentemente de interpela9白o judicial ou 

extra;udicial, conforme disp6em os artigos 77 a 80 da Lei 8666/93 

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

podendo ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, sem prejuizo de outras 

medidas cabiveis, garantida a ampla defesa e o contradit6rio 

§ 2。 No caso de rescisきo do contrato, por inadimplncia do contratado 

cabera ao Secret白rio Municipal de Saロde propor ao 6 rg白o competente a instru9白o 
na aplica9白o de penalidade, conforme previsto no edital de credenciamento ou 

nstrumento contratual, ouvida a Procuradoria Jurdica no Que couber 

Art 180. Os trabalhos ser白o remunerados pelo nmero de horas 

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

pagos mensalmente ate o u ltimo dia do ms seguinte ao da presta9ao do servio, 

conforme estipulado no instrumento contratual 

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

calculada cada hora considerando o somatdrio da remunera9百o atual devida 白  
func白o correspondente a categoria profissional do contratado! ou por procedimentos 

devidamente executados 

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

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

empenhada em nome de cada contratado 

i~ 
騒  
縄  g, 
熱  
巽  

,I 
言邑  
g こ 

嘗 § 言I 
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Art 19。.。  Ser自  designada Comissao Especial de Credenciamento, 

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

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

serem do quadro da Secretaria Municipal de Saude 

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

documentos e processos a serem avaliados, poder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 avaliac貢o das propostas de credenciamento, 白  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 

nscr9白o de pessoas em alguma destas condi96es, o membro automaticamente 

devera ser declarado impedido da avalia9白o do processo do candidato especifico 

§ 3。 Caso seja necessario a realiza9白o de altera9白o na Comiss含o Especial 

de Credenciamento, seja por vac白ncia ou desistnca,e vedada a nomea"o de 

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

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

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

Art 20。  Durante o prazo de validade do edital, os profissionais 

interessados em se pre-qualificar junto a Secretaria Municipal de Sa"de podero 

apresentar a documenta9白o para credenciamenlo. cuja avalia9ao e atribui"o de 

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

lo na classifica9白o para contrata9白o na respectiva categoria profissional e/ou 

especializa9白o profissional 

Art 210, As responsabilidades na condu9白o das etapas para efetiva,o do 

procedimento de credenciamento s含o atribuidas 

~ ー  A Comiss白o de Credenciamento 

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

entidades interessados no credenciamento 

Pra ・ da Bandeira, n02, Bairro centro, Poo“ー日A. CEP 45.260-000・逃麺聾  
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b) Solicitar! se necess白rio, escarecirnentos complementares aos 

interessados durante a pre-equalifica9白o; 

c) Analisar e avaliar a documentaG白o da qualifica9』o t白cnica e de trtulos e 

promover a classifica9白o dos candidatos 

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

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

Chefe da Funり白o Executiva Municipal 

II - ao Secretario Mun・cipa! de Sa自de, atrav白s de equipe t白cnica 

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

m肥ressaロos 

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

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

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

inexigibilidade de licita9白o, mediante indica9ao da demanda e a categoria 

profissiona das condgうe三  da でw ecuマ喜o do servio, das horas, procedimentos e 

valores mensais estimados, beit como apontar os elementos tecnicos sobre os 

quais estiver apoiada a proposi 巨o de contrata"o 

d1 Analisar as justificativas de impedimento e declinio de participa"o do 

credenciado para assumir fun9白o para o qual foi qualificado 

e) Assinar, juntamente com o Chefe da Fun9ao Executiva Municipal o 

edital de credenciamento. born como referendar o ato de homologa9白o dos 

qualificados 

f) Convocar credenciados para firmar contrato, conforme condi96es 

estabelecidas no editai e prazo necess白rio 合  presia9白o do servi9o; 

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

contratados, os contratos de presta9白o de servios 

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

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

ou contratados 

ゾ  二xeioじr j 三こしa2武話 dc こontrato e solici伯「 ao contratado a corre9加  

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

aplica9白o das penalidades previstas no contrato 

 

P.*.,,iTs0*0畿  
’・ー・‘,・・・,・一・J 
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j) Realizar controle e regula9白o dos procedimentos realizados e horas 

trabalhadas, bem como realizar todas as a96es necessarias ao pagamento dos 

contratados no prazo ajustado r'c l nstrumento Contratual 

Ill - ao Municipio 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 nesle decreto 

li) Notificar e abrir processo de sano含o administrativa a credenciado, 

quando solicitado pela Comissao Especial de Credenciamento ou pela Secretaria 

Municipal de Saude 

こ、 O, b こ丁  こs 二こ cL 二こritos produzidos pela Comiss白o Especial de 

Credenciamento, bem conic emitr extrato do aviso de tan9amento do edital de 

credenciamento, convocando interessados e divulgando as exigencias b白sicas para 

a participa9白o no processo de credenciamento 

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

Credenciamento e a Secretaria Municipal de Sa"de 

e) Decidir, em u ltima instncia, os recursos contra os atos da Comiss且o 

Especial de Credenciamento 

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

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

● 

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

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

' 

~ 	 oisoosicoes em contrario 

~‘ 	 REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE e CUMPRA-SE 

. 	 Gabinete do Prefeito, PoC6es - Bahia. 10 de novembro de 2017 
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TERMO DE INEXIGIBILIDADE 

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
‘驚轟’L、 CNPJ: 14・200・2 42/000l ・65 

a 



Comiss巨o 
edro Ri 

Presidente 
o do Nascimento 

Celest"tvleira Pereira 
Membro da Comissao 

二iC1aTeixeira負ocha 
Membro da Comissao 

Po96es 一  BA de agosto de 2020 

競 PREFEITURA MUNICIPAL DE POcoES 

畿にう CNPJ: 14.200.242/0001-65 

TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITA9AO No INX 071/2020 FMS, VINCULADO AO 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N。  14712020 

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

direta por Inexigibilidade de Licita9ao referente a Servios de Fisioterapia (tabela 01/item 26 do 
edital 005/2019). Por isso para restabelecer a ordem e o bom funcionamento do ente pロblico pe9o 
que se firme contrato com respectiva empresa abaixo por apresentar proposta mais vantajosa, 
obedecendo 白  s normas da Lei 8.666/93, conforme especifica9白o da Secretaria Municipal de Saude 
solicitante do objeto; 

CONSIDERANDO o Parecer emitido pela Assessoria Juridica desta Prefeitura que 
recomendou por Inexigibilidade de Licita9ao; 

CONSIDERANDO que a empresa atendeu as exig白ncia de qualifica9ao fiscal e trabalhista e 
juridica; 

CONSIDERANDO que h白  disponibilidade de recursos financeiros para arcar com os custos da 
contrata9白o, conforme informa9ao do contador deste Municipio 

CONSIDERANDO, que a rela9ao do art. 197 com o inciso XXI do art 37, ambos da 
Constitui9白o, 白  da perfeita harmonia. Os termos da lei descritos no art. 37 nos faz crer se trata do 
Poder Publico local a competencia. Referida compet6ncia se espraia pelas seguintes mat自rias: a) 
regulamenta9自o; b) fiscaliza9白o; c) controle; d) execu9白o do servi9o, que poder自  ser feita 
diretamente ou atrav白s de terceiros e tamb白m por pessoa fisica ou juridica de direito privado. 

CONSIDERANDO, duas certeza: a) a administra9ao p自blica, como regra, deve contratar por 
meio de licita9白o; b) o Poder poltico local jamais se eximir自  de prestar o servio pロblico a sua 
popula9白o. Ambos sao principios constitucionais expressos, portanto, principios 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 Administra9白o, criou-se imediatamente 
o interesse coletivo prim白rio visando o interesse social 

Com base no parecer jurdico que concluiu que, objetivando cumprir os principios da 
legalidade, moralidade e publicidade, opinou pela Inexigibilidade de Licita9ao por tratar-se de 
servi9os de natureza singular necess白rios ao atendimento das finalidades precipuas da 
Administra9ao. Por essas raz6es comissao cumpre o apontado no parecer Juridico, usando caput 
do art. 25, da Lei 8.666/93 e Lei 14.035/2020, incluindo a medida provis6ria no 926/2020, para a 
contrata9白o de SILAS SIMOES MEIRA, inscrito no CPF sob on。  034.423.215-61, com endere9o a 
Rua Jose Marcelino n。  77, Bairro S白o Paulo, Po96es - BA, CEP: 45.260-000, ficando o valor global 
de R$ 5.600,00 (cinco mil e seiscentos reais). Registre-se e Publique-se 



PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
CNPJ: 14.200.242/0001-65 

~  
ATA/PARECER DA COMISSAO 



contrata9自o direta por Inexigibilidade de Licita9白o referente a Servios de Fisioterapia 
(tabela 01/item 26 do edital 005/2019) 

Objeto 

SILAS SIM6ES MEIRA, inscrito no CPF sob o n。 034.423.215-81, com endere9o a Rua 
Jos白  Marcelino n。  77, Bairro S白o Paulo, Po96es - BA, CEP: 45.260-000. 

Contratado 

畿 !REFEITUIA MUNICIPAL DE POcoES 『1awII 	CNPJ: 14.200.242/0001-65 

ATA 
PARECER SOBRE A DISPENSA 

Modalidade 
INEXIG旧ILIDADE DE 
LICITA9AO 

N"mero 
INX 071/2020 
FMS 

Ii灘鴛鷺

Reuniao da Comiss白o Permanente de Lk比a9白o da Prefe tura Municipal de Po96es, 
nomeada pela conforme Podaria n。  001た020.Reunida co i a finalidade especifica de 

o de processo de INEXIGIBLID 	 O, caout do ad. 25. da Lei 搬灘Licitao da Prefei/2020. Reunida conADE DE LICITA 騰難F 
8.666/93 e Lei 14.035/2020, incluindo a medida provis6ria n。  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自o, para a contrata9白o de SILAS SIMOES MEIRA, inscrito no CPF sob o n。 034.423.215-81, 
com endere9o a Rua Jos白  Marcelino n。  77, Bairro Sao Paulo, Po96es ・  BA, CEP: 45.260-000, com 
um valor de ficando o valor global de R$ 5.600,00 (cinco mil e seiscentos reais). Ap6s an白lise 
profunda sobre a contrata9白o em comento, ressaltando ter sido dada a devida impod白ncia ao fato 
de que o pre9o apresentado esta condizente com os praticados no mercado, conforme laudo de 
avalia9白o, n白o havendo, podanto, superfaturamento. Nesse i nterim, somos de parecer favorvel, 
pela configura9白o da Dispensa de licita9ao, na conformidade do caput do ad. 25, da Lei 8.666/93 e 
Lei 14.035/2020, incluindo a medida provis6ria no 926/2020, atualizada pela Lei 8.883 de 08/06/94 
Devendo, pois, ap6s a devida homologa9白o pelo chefe do Poder Executivo, do nosso parecer, 
proceder 自  devida publica9白o nos meios legais, para que suda os efeitos desejados. Nada mais 
havendo a relatar, assim sendo, eu Jo白o Pedro Ribeiro do Nascimento, Presidente, lavrei o 
presente registro de acontecimentos que, depois de lido e se aprovado, segue assinado por Mim 
Presidente e demais membros da ・ u. 与・  - Licita9ao 

Po96es - Ba, 18 de ag.-to de 2020 

、  

ふeira Pereira 

bei. do Nascimento 
Preside te Da Comissao 

Membro da Comiss白o 
Ma?Ttjcia Vei又eWiR66Ti 

Membro da Comissao 



Po96es - Ba, 18 de agosto de 2020 

Joao Pedro i-ro .o Nascimento 
P 一ニ一 te Da Comissao 

Celest- Meira Pereira 
Membro da Comiss白o 

Marluとa Teixeili RdcFi 
Membro da Comissao 
二bと‘て稔官責雛龍ユー  

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
CNPJ: 14.200.242/0001-65 

ADJUDICA9AO DO OBJETO DO ATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO N。  INX 071/2020 
FMS. 

A Comiss白o Permanente de Licita9自o de Po96es - Bahia, com base no caput do art. 25, da Lei 
14.035/2020, incluindo a medida provis6ria n。  926/2020, e suas altera96es 
Parecer Juridico, ADJUDICA o objeto da contrata9ao direta por Inexigibilidade de 
e a Servios de Fisioterapia (tabela 01/item 26 do edital 005/2019L Visando a 
LAS SIMOES MEIRA, inscrito no CPF sob on。  034.423.215-81, con; endereco a 
no n。  77, Bairro S自o Paulo, Po96es - BA, CEP: 45.260-000, com um valor de 

ficando o valor global de R$ 5.600,00 (cinco mil e seiscentos reais) 



Leandro 血 
 'joMatarenhas 

iviunicipat 

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
CNPJ: 14.200.242/0001-65 

RATIFICACAO DO ATO FORMAL INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO No INX 071/2020 
FMS 

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 altera6es posteriores, e no Parecer 
Juridico, Ratifica o procedimento de contrata9ao direta por Ato da INEXIGIBILIDADE DE 
LICITACAO no INX 071/2020 FMS. referente a contrata恒o direta por Inexigibilidade de Licita9o 
referente a Servi9os de Fisioterapia (tabela 01/item 26 do edital 005/2019). Mediante exposto lan9o o 
Ato formal para a contrata9ao de SILAS SIMOES MEIRA, inscrito no CPF sob o n。 034.423.215・81, 
com endere9o a Rua Josd Marcelino n。  77, Bairro Sao Paulo, Po96es - BA, CEP: 45.260-000, ficando 
o valor global de R$ 5.600,00 (cinco mil e seiscentos reais), vigencia do contrato 18/08/2020 at 
30/11/2020. Ora ratificado. Po96es. Estado da Bahia, 18 de agosto de 2020. 

Gabinete do Prefeito, : ・ e agosto de 2020. 



Po96es. BA: 18 de agos'. dc 2020 

熱  PREFEITURA MUNICIPAEJ DE POCoES 
叫’gw7’興 

豊J謬I'' CNPJ: 14.200.242/0001-65 

CERTIDAO DE PUBLICA9AO EM 

MURAL 

INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO No INX 071/2020 FMS 

Certifico para fins de prova, a quem de direito, conforme determina戸o legal, o parecer conclusivo 
do processo de INEXIGIBILIDADE DE LICITA9AO, cujo objeto 白  a contrata9百o direta por 
InexiQibilidade de Licita9白o referente a Servi9os de Fisioterapia (tabela 01/item 26 do edital 
005ノ2019). Mediante exposto lan9o o Ato formal para a contrata9ao de SILAS SIM6ES MEIRA, 
inscrito no CPF sob o nc 034.423.215-81, com endere9o a Rua Jos白  Marcelino n。 77, Bairro S白o 
Paulo, Po96es - BA, CEP: 45.260-000, pelo valor proposto para a contrata9ao de ficando o valor 

a 	global de R$5.600・ 0O (cinco mil e seiscentos reais), foi devidam 	iv 'ado com publica9ao no 
. 	murat ロa i-'reieitura ・  

一  

tiecretario Munici. ニF・『一’二一  aministra9ao 
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欝  PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
CNPJ: 14.200.242/0001-65 

Fにコ  
DLS&E LASO．」  

HOMOLOGACAO DA INEXICIBILIDADE DE LICITACAO NO INX 071/2020 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 071/2020 FMS - Objeto: contrata9ao direta por Inexigibilidade de Licita戸o 
referente a Servi9os dc Fisioterapia (tabela 01/item 26 do edital 005/2019). Mediante exposto lan9o o 
Ato formal para a contrata悼o de SILAS SIMOES MEIRA, inscrito no CPF sob o n。 034.423.215-81, 
com endere9o a Rua Jose Marcelino n。  77, Bairro Sao Paulo, Po96es - BA, CEP: 45.260-000, pelo 
valor proposto para a contrata9ao de R$ 5.600.00 (cinco mil e seiscentos reais). 

A Comisso Permanente de Licita95o, atravds de seu Presidente, dever tomar as medidas cabiveis, 
tendo em vista o Valor Global de: RS 5.600,00 (cinco mil e seiscentos reais). 

Gabinew do Prefeita. 18 de agosto de 2020. 

1 

' 
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I. .PREFEITURA MUNICIPAL DE POcoES 
「 	flJ" 	CNPJ: 14.200.242/0001-65 

ニ二  ”’ら‘ rン  

Ao 
Setor de Contabilidade 

Autorizo ao Setor de Contabilidade empenhar o referido processo, remeter ao Setor de Compras para 
formalizar autoriza戸o da contrata恒o direta por Inexigibilidade de Licitaao referente a Servi9os de 
Fisioterapia (tabela 01/item 26 do edital 005/2019). Mediarne exposto lan9o o Ato formal para a 
contrataao de SILAS SIM6ES MURA, inscrito no CPF sob o n。 034.423.215-81, com endere9o a 
Rua Jose Marcelino n。  77. Bairro Sao Paulo, Po96es - BA, CEP: 45.260-000, pelo valor proposto 
para a contrata9ao de ficando o valor global de R$ 5.600,00 (cinco mil e seiscentos reais), e posterior 
quita恒o 

Gabinete do Prefeito, U de agosto de 2020. 

I 

I, 

● 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
CNPJ: 14.200.242/0001-65 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 
CNPJ: 11.113.324/0001-52 

CONTRATO No 21912020 FMS 

CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS QUE 
ENTRE SI CELEBRAM, A PREFEITURA MUNICIPAL 
DE POC6ES JUNTAMENTE COM O FUNDO 
MUNICIPAL DE SAuDE E SILAS SIM6ES MEIRA. 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PO9OES, ESTADO DA BAHIA, pessoa juridica de direito 
publico, com sede na Pra9a da Bandeira, n。  02, bairro: centro, Poゆes Bahia, FONE/FAX (77) 
3431-5820, inscrita no CNPJ sob no 14.242.200/0001-65, neste ato representado pelo IIm. 
Leandro Araio Mascarenhas. Prefeito Municioal. JUNTAMENTE COM O FUNDO MUNICIPAL 
DE SAUDE, aevidamente inscrito no UNF-'J sob o nu 11.11J.524/U(JU1-b2, com seae a i<ua 
Cardeal da Silva, no 75, Bairro Centro, cidade de Po"es - Bahia, representado neste ato por, 
Lorena Santos Mascarenhas, gestora do referido Fundo ora denominado CONTRATANTE e do 
outro lado, SILAS SIMOES MEIRA, inscrito no CPF sob o n。  034.423215-81, com endereo a 
Rua Jos白  Marcelino. no 77. Bairro S白o Paulo, Poc6es. CEP: 45.260-000, aQui denominado(a) 

~ 	CONTRATADO (Al. com base nas aisoosicoes aa Lei トeaerai a.bbb ae ri ae iunno ae msi e 
alterada pela Lei .553/94, resolvem celebrar o presente uontrato ce vrestaao ae servi9os ae 
Pessoa Fisica, oriundo da Inexigibilidade de Licita,o n。  INX 071/2020 FMS, mediante as 
cl白usulas e condi96es seguintes 

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
1.1 	Contrata"o direta por Inexigibilidade de Licita"o referente a Servi9os de Fisioterapia 
(tabela 01/item 26 do edital 005/2019) para atender a Secretaria de Saude do Municipio de 
P0的es 

CLAUSULA SEGUNDA ・  DO PRECO E FORMA DE PAGAMENTO 
2.1 0 pre9o pela execu弾o de servi9o global 白  de R$ 5.600,0O(cinco mil e seiscentos reais), 
devendo o valor mensal pertinente ser pago pela CONTRATANTE, atrav白s de cheque 
nominativo ou na conta corrente do CONTRATADO (A), ap6s cumprimento da sua jornada, com 
intervalo para almo9o, podendo atender fora deste horrio, nos casos de emerg白ncia ou quando 
solicitado. 

2.2 A Contratada ficar obrigada a aceitar, nas mesmas condi96es deste contrato, acr白scimos 
ou supress6es na aquisi"o dos materiais objeto da presente licita9白o, de at白  25% (vinte e cinco 
por cento) do valor inicial atualizado do contrato, conforme Art. 65 da Lei n。  8.666/93 com suas 
ulteriores altera"es 

CLAUSULA TERCEIRA - DO PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO 
3.1 0 presente contrato ter vigencia de 18/08/2020 at' 30/11/2020, prorrog白vel por igual 
periodo, na forma do art. 57 da lei 8.666, de 21 de junho de 1993, com as altera96es posteriores, 
caso n白o haja manifesta"o contrria por qualquer das partes nos trinta dias antecedentes ao 
trmino do prazo aqui estipulado 

CLAUSULA QUARTA - DA FORMA DE EXECUCAO 
4.1 Os servios objeto do presente contrato serao prestados pela Equipe da CONTRATADA na 
sede do CONTRATANTE, bem como, quando necess白rio, na sede do CONTRATADO 
§10 Os servios objeto do presente contrato podero tamb白m ser prestados atrav白s de contatos 
telefnicos, fax-simile, correspond白ncias eletr6nicas ou, extraordinariamente, mediante visitas 
t白cnicas a serem realizadas na sede da CONTRATANTE. 
§2。  As despesas com o deslocamento, incluindo, a estadia, refeies e combustiveis ser 
arcadas pelo CONTRATADO. 

Rua: cardeal de Silve, n' 75, centro, Po"es BA, Fone' (77)V343'4-430 P6挙6管誉蕊誌 JAThSQ2 Th?6461 



PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 
CNPJ: 11.113.324/0001-52 

CLAUSULA QUINTA - DAS OBRIGAC6ES 

5.1 CABERA AO CONTRATANTE: 
a) A CONTRATANTE se obriga a cumprir as condi96es pactuadas neste e os prazos para 
pagamento; 
b) A Contratante se reserva no direito, de fiscalizar durante a vig白ncia do contrato, a execu戸o 
dos servios ora contratados, solicitando todas as informa96es que julgar necessario; 
c) Publicar o resumo do Contrato e os Aditamentos que houver, no Dirio Oficial do Municipio, 
at o QUINTO DIAO TIL do m白s seguinte ao da sua assinatura contanto que isto ocorra dentro 
de 20 dias a contar da referida assinatura, conforme art.61,§ 1o da Lei no 8666/93 com as 
altera"es da Lei n。 8.883/94; 
d) Designar, no ato da assinatura deste contrato, preposto para acompanhar e fiscalizar a 
execu9白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, 

a 	necess白rios 白  execuC白o dos servicos. bem como entreaar livre e desimDedidas as 白  reas onde 
w 	serao reaiizaaos os servi9os, oDjeto aeste contrato; 

f) Sempre que necess自rio se fizer, designar um representante e/ou funcionrio para 
acompanhar e fiscalizar a execu"o do presente Contrato, que dever白  anotar em registro prprio 
todas as ocorr白ncias verificadas; 

5.2 O CONTRATADO OBRIGA-SE A 
a) Responsabilizar-se pelos danos causados 白  Contratante ou a terceiros, decorrentes de 
sua culpa ou dolo na execu"o do Contrato, n白o excluindo ou reduzindo essa responsabilidade 白  
fiscaliza,o ou acompanhamento pela Contratante; 
b) A CONTRATADA obriga-se a executar os servios ora contratados, no periodo em que 
se fizer necess自rio, com zelo, desempenho e qualidade t白cnica, necess白ria a satisfatria a 
presta"o dos referidos servi9os, cabendo a parte contratada dar andamento aos ulteriores atos 
do processo, at白  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 servios objeto do contrato, mesmo que para isso outra solu"o n白o prevista neste, tenha 
que ser apresentada, para aprova9白o e implementa9ao, sem 6 nus adicionais para a Contratante; 

a 	dl 	S6 divuloar informac6es acerca da orestaco dos servios. obieto desta licita"o, aue 
W 	envolva o nome oa uontratante, meaiante sua previa e expressa autoriza9ao; 

e) 	Prestar esclarecimentos a Contratante sobre eventuais atos ou fatos noticiados que 
envolvam a Contratada, independentemente de solicita9ao; 
1) 	Responsabilizar-se pelo 6 nus resultante de quaisquer a"es, demandas, custos e 
despesas decorrentes de danos causados por culpa ou dolo de seus empregados, prepostos 
e/ou contratados, bem como obrigar-se por quaisquer responsabilidades decorrentes de a如es 
judiciais que lhe venham a ser atribuidas por fora de lei, relacionadas com o cumprimento do 
presente contrato; 
g) 	Se houver a9白o trabalhista envolvendo os servi9os prestados, a contratada adotar自  as 
provid白ncias necess白rias no sentido de preservar a Contratante e de mant-la a salvo de 
reivindica96es, demandas, queixas ou representa96es de qualquer natureza e, n白o o 
conseguindo, se houver condena9白o, reembolsar a Contratante das importncias que este 
tenha sido obrigado a pagar, dentro do prazo improrrog白vel de 10 (dez) dias" teis a contar da 
data do efetivo pagamento; 
h) 	Cumprir, fielmente, as obriga96es assumidas, de modo que os servios contratados se 
realizem com esmero e perfei9白o, executando-os sob sua inteira responsabilidade; 
I) 	A CONTRATADA dever白  manter, durante toda a execu戸o do contrato, todas as 
condi6es de habilita9白o e qualifica"o exigidas na licita"o, conforme previsto no Art 55, mnci 
XII da Lei no8.666/93 
Pargrafo u nico: A empresa dever apresentar junto com a(s) nota(s) fi . ー l(is) e/ou fatura(s) 

I. Prova de reaularidade junto a Fazenda Municipal; 

『vYv’頑  Rua: Cardeal da Silva, n75, centro, Po96es BA Fone: (77) 



PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 
CNPJ: 11.113.324/0001・52 

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCCIES 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SACDE 
CNPJ: 11.113.324/0001-52 

II. Prova de regularidade junto a Fazenda Estadual; 
Ill. Prova de regularidade junto a Fazenda Federal, referentea Divida Ativa da Uniao e 

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

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

	

a 	acordo com o caso em concreto, na conformidade da lei, sem prejuzo das penalidades 

	

w 	perunentes 

CLAUSULA S巨TIMA . DA CESSAO OU TRANSFERENCIA 
7.1 O presente contrato n白o poder白  ser objeto de cess白o 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 o Contratado 白  s san"es previstas na Lei 8.666/93, garantida a prvia e ampla defesa 
em processo administrativo 
§ 1 A inexecu戸o parcial ou total do contrato ensejar自  a suspens白o ou a imposi弾o da 
declara"o de indignidade para licitar e contratar com a prefeitura e multa, de acordo com a 
gravidade da infra'o 
§ 2o A multa ser graduada de acordo com a gravidade de infra"o, nos seguintes limites 
maximos 

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

de qualquer multa porventura imposta em virtude do descumprimento das condi6es 
S 	estiouladas no contrato 

	

ー 	. A multa prevista nesta clausula nao tem carater compensatorio e o seu pagamento nao 
eximir o Contratado da responsabilidade de perdas e danos decorrentes das infra"es 
cometidas 

II. Prova de regularidade junto 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 Justiga do Trabalho. 

CLAUSULA SEXTA - DA RESCISA0 
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 rescisào, 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 Pública, em caso de rescisão 
administrativa prevista no art. 77 e seguinte da Lei n. 8.666/93 e suas altera95es. 
Parágrafo único: Da rescisào contratual resultará ou não o direito das partes indenização, de 

• 
acordo com o caso em concreto, na conformidade da lei, sem prejuizo das penalidades 
pertinentes. 

CLAUSULA SÉTIMA - DA CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA 
7.1 0 presente contrato não podera 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 às sanções previstas na Lei 8.666/93, garantida a prêvia e ampla defesa 
em processo administrativo. 
§ 1° A inexecução parcial ou total do contrato ensejará a suspensão ou a imposiçáo da 
declaraçáo de indignidade para licitar e contratar com a prefeitura e multa, de acordo com a 
gravidade da infração. 
§ 2° A multa serd graduada de acordo com a gravidade de infração, nos seguintes limites 
máximos: 
• 0,3% (três por cento) ao dia de atraso sobre o valor da parcela do fornecimento 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 caráter compensatório e o seu pagamento não 
eximirá o Contratado da responsabilidade de perdas e danos decorrentes das infrações 
cometidas. 

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

CLAUSULA NONA - DA PUBLICAÇÃO DO CONTRATO 
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 
Cinico 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 
orament自rias, proporcionalmente 

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

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 Ater,* Basica 
2.068 — Enfrentamento de Emergência em Saúde - COVID 19 

ELEMENTO DE DESP. 3,3.9.0.36.00 — Outros Serv. Terceiros — P. Fisica i 

FONTE 
02- exceto para atividade 2068 
14— Transferências de Recursos do SUS  

?じ46峯$ Rua讐ai da Silva ,9 75, c.ntro, Pon BA Font (77)3431-4350& 	 flJJb 
Rua Cardeal da Silva no 75, centro, Pocõe* SA, Fong: (77) 3431-4350 . 	. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PO 】OES 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 
CNPJ: 11.113.324/0001-52 

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA- DOS TRIBUTOS E DESPESAS 
11.1 Consistir 6 nus do CONTRATANTE as despesas decorrentes da formaliza戸o deste 
contrato 

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA VINCULACAO E ADJUDICA9AO 
12.1 0 Contrato n。 219/2020 FMS, est vinculado ao processo de Inexigibilidade de Licita"o no 
INX 071/2020 EMS, conforme art. 61 da Lei 8.666/93, e adjudicado a empresa Contratada. 

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - REGIME DE EXECUいO 
13.1 0 Regime de execu戸o do contrato firmado 白  a de execu9白o direta, conforme definido no 
art. 10, inciso I da Lei 8.666/93 

CLUSULA DECIMA QUARTA - DO ATO LICITAT6RIO 
14.1 Baseado no caput art. 25, da Lei 8.666/93 白  inexigivel licita"o publica, nos termos do 
processo de Inexigibilidade n。  INX 071/2020 FMS. tabela 01/item 26 do edital 005/2020 ・  

a 	Chamamento Pロblico ・  Lei Federal no 13.979. de 06/02/2020: Decreto Estadual no 19.586. de 
' 	2f/IJiI2UZU; vecreto L egisiativo nu L4YJTZU 

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

CLAUSULA D亡CIMA SEXTA - DO FORO 
16.1 Ficando eleito o Foro da Comarca de Po96es, Bahia, para ajuizamento de quaisquer 
quest6es oriundas do presente contrato, com ren自ncia expressa de qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja 
16.2 E, por estarem assim, justos e acertados, firmam o presente contrato em 03 (trs) vias de 
igual teor, na presen9a de 02 (duas) testemunhas, para que surta os efeitos legais esperados 

Po"es BA, 18 de agosto de 2020 

Lorena Sant.ー  ascarenhas 
Secretria Municipal de Sa白de 

Contratante 

Jり 5Thj 応又う羊Q加J 

SILAS SIMOES MEIRA 
Contratado 

Testemunhas 

1- P 

   

2 ．   くこ7＝コ6s〕  
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ADJUDICA9AO DO OBJETO DO ATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITA9AO No INX 071/2020 FMS 

A Comiss白o Permanente de Licita9白o de Po96es - Bahia, com base no caput do art. 25 da Lei Federal 8.666/93 e 
suas posteriores altera加es, Lei Complementar n。  123/2006, 147/14 e Decreto 065/2017, e ainda no parecer 
juridico, ADJUDICA o objeto da Inexigibilidade de Licita●o N。  071/2020 FMS objetivando Servi9os de 
Fisioterapia (tabela 01/item 26 do edital 005/2019) para atender a Secretaria de Sa"de do Municinio de Poc6es 
opreieito uan9a o /kto t-ormai para a contrata9ao ae, SILAS SIMUヒS MtINA, inscrito no UPI- sob o nu 
034.423.215-811 com endere9o a Rua Jos白  Marcelino, n。 77, Bairro S自o Paulo, Po96es, CEP: 45.260-000,Valor 
olobal R$ 5.600,00(cinco mil e seiscentos reaisLViqencia3o/11/2020. Comissao Permanente de Licitac白o. 18 de 
agosto ae zuzu. ..rnao vearo K ioeiro uo N ascimento - VRtSI LJtIM Iヒ  L)AUUMISSAU 

RATIFICA9AO DO ATO FORMAL DE INEXIGIBILIDADE DE LICITA9AO N。  INX 071/2020 FMS 

O Prefeito Municipal de Po96es, BA, no uso da competncia que lhe outorga o caput do art. 25 da Lei Federal 
_8.666/93 e suas posteriores alteraC6es, Lei Complementar no 123/2006. 147/14 e Decreto 065/2017. toma 

nuiico a raucaCao 00/MO oa inexiqio川oace aeL icitaCao nv, IJA U (112020 rMS. coniomie parecer aa eomssao 
i-'ermanente ce ucitaCao e rarecer juricico emitiao peia I-'rocuraaoria juraica Municipal vem tormalizar A 
INヒAUiIbILIUALJt VU VNUL.ヒL)IMtN I U LIUI i/U UNIU, para contrata9ao atreta ae, SILAS SIMULS MLIKA, 
inscrito no CPF sob o n。 034.423.215-81, com endere9o a Rua Jos6 Marcelino, n。 77, Bairro S吾o Paulo, Po加es, 
CEP: 45.260-000, Objeto Servi9os de Fisioterapia (tabela 01/item 26 do edital 005/2019) para atender a 
Secretaria de Sa"de do Municipio de Po96es. Valor global de R$ 5.600,00(cinco mil e seiscentos reais) constante 
do respectivo Processo de Inexicjibilidade de LicitaC白o No INX 071/2O2OFMS via6ncia 30/11/2020, devendo ser 
ceieDraoo o contrato com: ae SILAS SIMUtS MLIKA,ruollque-se no iocai ae costume. ueieore-se o respectivo 
contrato, que ser白  regido obedecendo 白  s formalidades de direito pロblico, na forma do art. 61 e 62 da lei n。  
8.666/93, cuja minuta foi aprovada pela Procuradoria Juridica. Gabinete do Prefeito, 18 de agosto de 2020. 
LeandroArajo Mascarenhas - Prefeito Municipal. 

HOMOLOGA7AO DA INEXIGIBILIDADE DE LICITA9AO N。  INX 071/2O2OFMS 

O PREFEITO MUNICIPAL DE PO9OES, BAHIA, no uso de suas atribui96es legais, e tendo em vista que foram 
cumpridas todas as formalidades da Lei n。  8.666/93, e suas posteriores altera96es, Lei Complementar n。  
123/2006, 147/14 e Decreto 065/2017, ante a INEXIGIBILIDADE de Licita9ao no INXO71/2020 FMS, OBJETO 
Servi9os de Fisioterapia (tabela 01/item 26 do edital 005/2019) para atender a Secretaria de Sa"de do Municipio 
」e Po加es.E atentando ao Parecer da Comissきo Permanente de licitaC白o. HOMOLOGA o processo de 
flIヒAIthIUILIUAUb ae Llcitacao. para a contratacao aireta TormalizarA INヒXIUIISILIL)AL)L UU M'(OGEDIMENTO 

LIしI i Ai UNIU, para contrata9ao aireta tie, SILAS SIMUtS MtINA, inscnto noじPト  sob o nu 1Ji4.42J.21 b-Si, com 
endere9o a Rua Jos白  Marcelino, n。  77, Bairro S白o Paulo, Po96es, CEP: 45.260-000, Valor Global de: R$ 
5.600,00(cinco mil e seiscentos reais),Vig白ncia 30/11/2020. Gabinete do Prefeito, 18 de agosto de 2020. Leandro 
Arajo Mascarenhas- Prefeito Municipal. 

EXTRATO DO CONTRATO No219/202 FMS 
INEXIGIBILIDADE No INX 071/2020 FMS 

CONTRATANTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES COM COOPARTICIPAいO DO FUNDO MUNICPAL 
DE SAODE, inscrito no CNPJ sob o n。 11.113.324/0001-52, com sede白  Rua Cardeal da Silva, 75一  Bairro Centro 
CEP. 45.260- 000. representado por Lorena Santos Mascarenhas - CONTRATADA ー  formalizar A 
INtAI(iIUIL1L)/kL)ヒ  VU VNUUtL)IMヒN I U LIし  I/kI UNIU, para contraia9ao aireta ae - SILAS SIMUヒS MLINA, 
inscrito no CPF sob o n。 034.423.215-81, com endere9o a Rua Jos6 Marcelino, n。 77, Bairro S白o Paulo, Po6es, 
CEP: 45.260-000,,conforme Inexigibilidade n。  INX 071/2020 FMS, objeto: Servios de Fisioterapia (tabela 
01/item 26 do edital 005/2019) para atender a Secretaria de Saude do Municipio de Po加es. Data do 
Contratol8/08/2020. Valor do Contrato: R$ 5.600,00(cinco mil e seiscentos reais) Vig白ncia 30/11/2020. 
Secretria Municipal de Saロde Lorena Santos Mascarenhas, Prefeito - LeandroArajo Mascarenhas. 
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ADJUDICACAO DO OBJETO DO ATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO N' INX 071/2020 FMS 

A Comisso Permanente de Licita'ao de Po96es - Bahia, com base no caput do art. 25 da Lei Federal 8.666/93 e suas 
posteriores altera6es, Lei Complementar 00 123/2006, 147114 e Decreto 065/2017, e ainda no parecer juridico, ADJUDICA o 
objeta da inexigibilidade de Licitaいo N。  071/2020 FMS objetivando Servi9os de Fisioterapia (tabela 01/item 26 do edital 
005/2019) para atender a Secretaria de Sa'de do Munieipio de Po 己es oprefeito lan9a o Ato Pontal para a contrata戸o de, 
SILAS SIM6ES MEIRA, inscrito no CPF sob o n。 034.423.215-81, com endereo a Rua Jos' Marcelino, n 77, Bairro S'o 
Paulo, Poり6es, CEP: 45.260-000,Valor global RS 5.600,00(cinco mil e seiscentos reais),Vigencia3o/l 1/2020. Comisso 
Permanente de Licita停o, 18 de agosto de 2020. Jo巨o Pedro Ribeiro Do Nascimento - PRESIDENTE DA COMiSSAO 

RATIFICACAO DO ATO FORMAL DE INEXIGIBILLOADE DE LICITA 】AO N' LNX 071/2020 FMS 

O Prefeito Municipal de Po96es, BA. no uso da competncia que lhe outorga o caput do art. 25 da Lei Federal &666/93 e suas 
posteriores altera6es, Lei Complementar a' 123/2006, 147/14 e Decreto 065/2017, torna p'blico a ratifica'o do Ato da 
Inexigibilidade de Licita''o n, INX 071/2020 FMS, confonne parecer da Comisso Pennanente de Licita o e Parecer 

認dico emitido pela Procu:ITATORL0, para contrata思
Mia Jurid
direta de.筑Municipal vemE formAS SIMES MURA.まar A INEXIGIBILIcrito no CPF sob o si織DO PRO23.215-8 1,窯覧NTOereo 

a Rua Jos' Marcelino, n。 77, Bairro S且o Paulo, Po6es, CEP: 45.260-000, Objeto Servi9os de Fisioterapia (tabela 01/item 26 do 
edital 005/2019) para atender a Secretaria de Saude do Munieipio de Po るes. Valor global de RS 5.600,00(cinco mil e 

識；entos reais) constante do respectivo Processo de Inexigndo ser celebrado o contrato com: de SILAS SIMES濃議畿itao N' ll'JX 07ue-se no local de器EMSle. Ce器eia 30/I I.-se o resp器  
contrato, que ser regido obedecendo s formalidades de direito pblico, na forma do art. 61 e 62 da lei n" 8.666/93, cuja 
minuta foi aprovada pela Procuradoria Juridica. Gabinete do Prefeito, 18 de agosto de 2020. Leandro Arajo Mascarenhas 
Prefeito Municipal. 

HOMOLOGA 】AO DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAいO N' INX 071/2O2OFMS 

O PREFEITO MUNICIPAL DE POCOES, BAHIA. no uso de suas atribui96es legais, e tendo em vista que foram cumpridas 
todas as formalidades da Lei n 8.666/93. e suas posteriores altera6es. Lei Complementar n' 123/2006. 147/14 e Decreto 
065/2017, ante a INEXIGIBILIDADE de Licita"o n IINXO71/2020 EMS, OBJETO - Servi9os de Fisioterapia (tabela 01/item 
26 do editaL 005/2019) para atender a Secretaria de Saide do Municipio de Po9るes.E atentando ao Parecer da Comisso 

帯rmanente de licitao,EXIGIBILIDADE DO認器GA o processo deIMENTO LICITA器器IUDADE3, para contrata慧citao,ireta de，監a contrAS SIN驚direta foMEIRA.認Izar Aito no 
CPF sob on' 034.423.215-SI, com endere9o a Rua Jos Marcelino, ri0 77, Bairro Sao Paulo, Po6es, CEP: 45.260-000, Valor 
Global de: RS 5.600,0O(cinco mil e seiscentos reais),Vigミncia 30/11/2020. Gabinete do Prefeito, 18 de agosto de 2020. Leandro 
Arajo Mascarenhas - Prefeito Municipal 

EXTRATO DO CONTRATO N219/202 FMS 

INEXIGIBILIDADE N' INX 071/2020 EMS 

CONTRATANTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE POく力ES COM COOPARTICIPACAO DO FUNDO MUNICPAL DE 
SAUDE, inscrito no CNN sob on' 11.113.324/0001-52, com sede' Rua Cardeal da Silva, 75 Bairro Centro - CEP. 45.260- 

000, c representado porPROCEDIMENTO LIC語na Santos MascaORlO, para contra畿扉CONTRATADA - formata de - SILAS SIMES t黒
A

A I!A, ins蕊IGIBILIDno CPF鷲誤  
034.423.215-81, com endereo a Rua Jos' Marcelino, no 77, Bairro So Paulo, Po96es, CEP: 45.260-000,,conforme 
Inexigibilidade no INX 071/2020 EMS, objeto; Servi'os de Fisioterapia (tabela 01/item 26 do edital 005/2019) para atender a 
Secretaria de Sade do Municipio de Po'es. Data do Contratol8/08/2020. Valor do Contrato: R$ 5.600,00(cinco mil e 
seiscentos reais) Vig己ncia 30/11/2020. Secret'ria Municipal de Sade Lorena Santos Mascarenhas, Prefeito - Leandro Araijo 

CERTIFICAいO DIGITAL: 13BG/MZ2PEE659XFCHZ7GA 

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 

SECRETARiA MUNICIPAL DE SAbDE - CNPJ: 11.113324/0001-52 

COMISSAO ESPECIAL DE CREDENCIAMENTO DE SERVIOS DE SAtDE 

ATA. 019/2020 ・  ABERTURA E JULGAMENTO DO PROCESSO PARA CONTRATAいO 
DE SERVICOS DE SAりDE ・  EDITAL N。 005/2019 

Aos treze dias do mes de agosto de 2020, 自  s 11 :05mmn, reuniu-se na Sede da Secretaria Munici-
pal de Saude de Po9うes situada 自  Rua Cardeal da Silva, 75, Centro, a Comiss白o Especial Res- 
pons白vel pelo Credenciamento de Prestadores de Servi9os de Sa自de do Municipio de Pa- 
"es/BA, fomialmente designada pelo Senhor Prefeito Municipal atrav白s da Portaria N。  049 de 
20 de dezembro de 2019, para abertura e julgamento da documenta9白o de habilita"o de Pres-
tadores de Servios de Sa"de referentes ao Credenciamento regido pelo Edital ー  N。  005/2019, 
seus anexos e aditivos. Aberta a reunio, a Presidente Sra. Deborah de Souza Silva Cardoso, 
checou se os presentes eram as pessoas investidas dos poderes atribuidos pela Portaria Muni-
cipal acima citada, tendo comparecido os seguintes membros: Sirl含ndia Brasileiro Cunha Nasci- 
mento, Sheila Matos Rolim e Sueli Medrado. Fato continuo ressalvou que todos os atos deveu- 
am se regidos exclusivamente pelo Instrumento convocat6rio (Edital 005/2019, inclusive levado 
em considera9白o os aditivosN. 001 e 002/2020), em perfeita conformidade com a Lei 8.666/93 
Dando seguimento, a presidente informou que lhes foi entregue a documenta"o de doispostu- 
lantes a credenciamento para presta9白o de servios na 白  rea deEnfermagem e Fisioterapia. Os 
Envelopes foram conferidos quanto 白  inviolabilidade e os dizeres de endere9amentos, estando 
conforme as exigencias editalicias. Posteriormente os mesmos foramabertos um a um e o con- 
teロdo comparado com o solicitado no edital 005/2019, conforme caracteriza,o juridica. Ap6s a 
anlise documental foi constatado que os querelantesdescritos a seguir apresentaram todas as 
condi96es que lhe conferia perfeita conformidade com o instrumento convocatrio - Edital 
005/2019 e aditivos.Assim sendo, foi declarada CREDENCIADA para a presta9白o do servi9o 
N.24 da tabela 01 (Anexo 01 do edital 005/2020), a saber, Servio deEnfermagem em Unidade 
de Atendimento e Enfrentamento 白  COVID19 e Unidade de Pronto-atendimento na assist'ncia a 
pacientes suspeitos ou diagnosticados com a COVID 19 a seguinte prestadora de servio 
I )SUSILENE DA SILVA CARVALHO, Brasileira, solteira, Enfermeira, inscrita no COREN sob 
n白mero 642・662-ENF, residente e domiciliado 白  Rua 01, N.5I, Lot. Nuncio, Bairro S百o Paulo, 
Po96es -BA, CEP 45.260-000, inscrita junto ao CPF sob on。  288.016.175-20 e RG 0797076379. 
Tamb'm foi declarado Credenciado para presta"o de servios de Fisioterapia (Item 26, Tabela 
1, Edital 005-FMS) o Sr. SILAS SIMOES MEIRA, Brasileiro, solteiro, Fisioterapeuta, inscrita no 
CREFITO sob n"mero 308523-F, residente e domiciliado A Rua Jos白  Marcelino, 77. Bairro S白o 
Paulo, Po96es -BA, CEP 45.260-000, inscrito junto ao CPF sob o n。  034.423.215-81 e RO 
15328255 01. A Presidente fez questao de que constasse em ata que nada tinha ficado a titulo 
de pendencia. N白o havendo mais pleiteantes a avaliar e nao tendo mais do que tratar e registrar, 
a Sra. Presidente agradeceu a presen9a de todos e deu por encerrada a reuni白o quando, para 
fins de direito lavrou-se a presente ata, que vai assinada pelos membros da Comiss百o que per-
maneceram at6 o final desta 

Em Po96es - Bahia, 13 de agosto de 2020. 

Deborah de Souza Silva Cardoso 

Presidente 

Sueli Rocha Medrado 

Membro 

Sheila Matos Rolim Freitas 

Membro 

Sirlandia B. Cunha Nascimento 

Membro 

CERTIFICAいO DIGITAL: NB1 FTOEYIEK+HKNTGPQFG 

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