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CAPA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITA9AO 
PROCESSO ADMINISTRATIVO: No 166/2020 

MODALIDADE LICITAT6RIA: INEXIGIBILIDADE DE LICITAいO No INX 076/2020 EMS 

UNIDADE SOLICITANTE:Secretaria Municipal de Saロde 

OBJETO: Servi9o de Enfermagem em Unidade de Atendimento e Enfrentamento 白  
COVID19 e Unidade de Pronto-atendimento na assistencia a pacientes suspeitos ou 
diagnosticados com aCOVID 19 os seguinte prestador de servi9o (Tabela 01 - item 24 do 
edital 005/2029) 

CONTRATADO: LEOMAR MENDES DE SOUZA, inscrito no CPE sob o n。  030.912.555ー  
30 e COREN n。  583.249-ENE, com endere9o residencial a Viela Senador Frederico 

Costa n。  110, Bairro Primavera, Po96es - Ba, CEP 45.260-000. 

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

EMBASAMENTO LEGAL:capu' dc' ar. 25, da Lei 8.666/93, Portaria n。 1.445, de 29 de 

maio de 2020 

DATA DA DISPENSA: 01 de outLibro de 2020 

DATA DA RATIFICA9AO:01 de outubro de 2020 

DATA DA CONTRATA9AO:O1 de outubro de 2020 

VIGENCIA: 01/10/2020 at白  30/11/2020 

COMISSAO PERMANENTE DE LICITA9AO 

RESUMO DE TODO O PROCESSO JA FINALIZADO 



欝
PREFEITURA MUNICIPAL DE POcoES 

」 PJ! 	CNPJ: 14.200.242/0001-65 

PROCESSO ADMINISTRATIVO No 166/2020 

OBJETO: Servi9o de Enfermagem em Unidade de Atendimento e Enfrentamentoa 
COVID19 e Unidade de Pronto-atendimento na assistncia a pacientes suspeitos ou 
diagnosticados com aCOVID 19 os seguinte prestador de servi9o (Tabela 01 ・  item 24 
do edital 005/2029). 

AUTUACAO 

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

requisit6rio da secretaria e os documentos que adiante se v6. 

ふう  

Samanta de Araロjo Silva 

(befp de G?binete do Prefeito 

Decreto No043/2017 



'I V. 熱  PREFEITURA MUNICIPAL DE PO(うES 
GABINETE Dシ4SECRETRIA MUwclP二4LDE&4l7DE 
CNPJ: 11.113.32410001・52; 

PoC6es, 25 de Setembro de 2020. 
Of. 429/2019 

Exmo. Sr. 
Leandro Arajo Mascarenhas 
Prefeito Municipal de PoC6es 

REFERENTE A: Solicita頭o de Contrata弾o de Servios de Enfermagem para as 
a96es de Atendimento para Enfrentamento da COVID-1 9一  Leomar Mendes de Souza 

Senhor Prefeito, 

Considerando, 

1. Que o Credenciamento 6 ato administrativo de chamamento p自blico para pr - 
qualificar profissionais de n ivel superior e empresas para presta9白o de servi9os 
temporrios, mediante contrata戸o por tempo determinado, na execu9白o 
servi9os, atividades e a9es da 白  rea de sa自de, observando situaゆes de 
excepcional interesse pOblico a serem atendidas 

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

3. Que conforme Art. 10,§ 1o do Decreto Municipal N。  374/2017 de 10 de 
novembro de 2017 a contrata戸o de profissionais credenciados ser efetivada 
com fundamento no caput do art. 25 da Lei Federal 8666/93, quando a ausencia 
de detentor de cargo efetivo, equivalente 白  categoria profissional objeto do 
contrato, possa provocar prejuizos 白  saude da popula弾o 

4. Que o Municipio de Po96es, ante o surgimento e aumento dos casos pela 
COVID-19, criou o Centro de Atendimento para Enfrentamento a Covid-19, 
unidade de carter excepcional e temporrio, instituido pelo Ministrio da 
Saロde atrav6s da Portaria No 1.445, de 29 de maio de 20201; 

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

'Disponvel em: https://www.cosemsba.or鳥br/wp-contentJuploacis/2O2O/O6/PORTARIA-N%C2%BA-1445-DE-29-DE   

MAIO-DL-2020-PO RTARIA- N%C2%BA-1 445-DE-29-DE-MAIO-DE-2020-DO U -Im prensa-Nacional.pdf 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE POCdES 
GABINETE DA SECRETぱRIA MUNICIPAL DE SAIDE 
CNPJ: 11.113.32410001-52; 

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

6. Que a COVID-19 aumentou a necessidade de reforo das a96es de 
atendimento a pacientes com sindrome respirat6ria aguda grave na Unidade 
de Pronto Atendimento, com consequente reconfigura弾o dos processo de 
trabalho, notadamente no que diz respeito a s normas de biosseguran9a, com 
vistas a nao contaminar outros paciente, e prestar assist'ncia especializada de 
Urg白ncia e Emerg白ncia. E assim, fez-se necess白rio aumentar o 自  mero de 
profissionais enfermeiros na referida unidade e dar continuidade ao servi9o que 
i白  vinha sendo orestado 

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

7. Ata de Credenciamento N .024/2020 que declarou que o prestador de servi9os 
a seguir qualificado foi credenciado para a apresta"o do servi9o em esp白cie, 
por atender a todas as exigencias editalicias, 

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

● servimos-nos do presente para solicitar a contrata9自o  do servico descrito a sequir, 
atrav's de inexiciibilidade de Licitacao, nos termos e condic6es aue sequem: 

• servimos-nos do presente para solicitar a contratação  do servico descrito a sequir, 
através de inexiaibilidade de Licitacão, nos termos e condic8es aue seauem:  

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

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

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

● • 
3. Qualifica9ao do Prestador: 

a. Nome: LEOMAR MENDES DE SOUZA; 
b・  Endere9o: Viela Senador Frederico Costa, 110. Bairro Primavera, Po96es- 

Ba, CEP 45.260-000; 
c. CPF: 030.912.555-30; 
d. Inscri9ao no COREn : 583.249-ENF; 
e. Valor Global Estimado (R$): 2.800,00 
f. Vig'ncia: 01 de outubro a 30 de novembro 

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

Ba, CEP 45.260-000; 
c. CPF: 030.912.555-30; 
d. Inscrição no COREn : 583.249-ENF; 
e. Valor Global Estimado (R$): 2.800,00 
f. Vigência: 01 de outubro a 30 de novembro. 

4. Dotacao Orcamentria que o contrato deve onerar: 4. Dota ão Or amentbria ue o contrato deve onerar: 
Secretaria Secretaria Municipal de Sale 
Unidade 

Orgamentária: 03.07.01 - Fundo Municipal de Saúde de Poções 

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

2.040 — Gestão das ações de Atenção Básica. 
2.068 — Enfrentamento da Emergência em Saúde — 
COVID 19 

守  



S. 撃  PREFEITURA MUNICIPAL DE l’く’C‘うES 
GABINETE DA SECRET血IA MUNICIPAL DE SAlDE 
CNPJ: 11.113.32410001-52; 

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

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

Fonte de Recurso: 14 

02 — exceto para a atividade 2068 

ト 	C6pia da ata de credenciamento N. 24/2020; 
II- 	C6pia dos Documentos atrav白s dos quais foram credenciados (Iten 4.3 do 

edital 005/2020) 
lii- 	Termo de Drecendiamento; 

Cópia da ata de credenciamento N. 24/2020; 
Cópia dos Documentos através dos quais foram credenciados °ten 4.3 do 
edital 005/2020) 

Ill- 	Termo de Drecendiamento; 

Dada a urgencia da necessidade e a progress白o da doen9a no territrio, solicitamaos 
tramita戸o imediata, nos termos da legisla弾o pertinente 
Dada a urgência da necessidade e a progressão da doenga no território, solicitamaos 
tramitação imediata, nos termos da legislação pertinente. 

Respeitosamente, Respeitosamente, 

LORENA SANT'" ASCARENHAS 
Secretria MInicいai de Saロde 

Gestora do Fundo Munic加ai de Saロde 

LORENA SANT 	ASCARENHAS 
Secretéria Municipal de Saúde 

Gestora do Fundo Municipal de Satide 

● • 

【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 

ANEXO V川  

TERMO DE CREDENCIAMENTO PESSOA FiSICA 

TERMO DE CREDENCIAMENTO DE 
PRESTADORES DE SERVI9OS DE 
ENFERMAGEM QUE ENTRE SI 
CELEBRAM O FUNDO MUNICIPAL 
DE SAUDE DE PO96ES ・  FMS e 
LEOMAR MENDES DE SOUZA 

O FUNDO MUNICIPAL DE SAODE DE POC6ES-BA, pessoa juridica de direito 
pOblico interno, CNPJ N. 11.113.324.0001-52, representado pelo GESTOR 
LORENA SANTOS MASCARENHAS, brasileira, solteira, portador da RG de n。  

S 	0978197941 SSP/BA. edoCPF n。 010.775.695-13. SECRET RIA MUNICIPAL 
ut bMUUt, aeviaamente nomeaoo peio aecreto r iia ae uz ae JUNIIU ae 
2020, neste ato denominado CREDENCIANTE e de outro lado LEOMAR 
MENDES DE SOUZA, Brasileiro, Casado, Enfermeiro, residente e domiciliadoa 
VIELA SENADOR FREDERICO COSTA, 110, Bairro Primavera, Po戸es-ba, 
CEP 45.260-000; inscrito junto ao CPF sob o n。  030.912.555-30, t白m entre si 
justo e aven9ado o presente CREDENCIAMENTO, sujeitando-se 
CREDENCIANTE e CREDENCIADA 白  s normas disciplinares da Lei 8.666/93 e 
altera戸es posteriores, mediante as cl白usulas e condi戸es que se seguem: 

Cl自usula Primeira ー  Do Fundamento Legal 

O credenciamento de que trata este CREDENCIAMENTO obedece ao 
estabelecido na Lei para profissionais e prestadores de servi9os na a rea da 
Sa自de, bem como fica reconhecida a situa戸o de inexigibilidade de licita9百o, 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 n。 05/2019
FMS: 

Cl白usula Segunda - Do Objeto 
O CREDENCIADO, como profissional liberal, de forma aut6noma, prestar白  
servi9os de Servios de Enfermagem em Unidade de Atendimento e Enfrentamentoa 
COVID19 e Unidade de Pronto-atendimento na assist白ncia a pacientes suspeitos 
ou diagnosticados com a COVID 19 

Clusula Terceira - Dos Valores e Forma de Pagamento 
Pelos servi9os credenciados na Clusula Segunda o presente termo ter o valor 
Global de R$ 4.200,00, que sero pagas at白  o 10o(d白cimo) dia do mes 
subsequente ao vencido 

Cl自usula Quarta - Das Obriga96es e Carga Horria 
4.1 - O CREDENCIADO fica obrigado a executar os servi9os com carga hor自ria 
de vinte horas semanais, conforme determina,o do gestor municipal 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES 
ESTADO DA BAHIA 

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

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

Cl自usula Quinta ー  Do Periodo de Vig'ncia 
O presente termo ter白  sua vig白ncia com inicio na data de sua assinatura e t6rmino 
em 31 de dezembro de 2020, podendo, entretanto, ser renovado, por mutuo interesse 
das partes e segundo o superior e predominante interesse pロblico, conforme Art 57, 
Inciso II 

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

CLAUSULA QUARTA - DA DOTA9AO OR9AMENTRIA 
I - Os recursos decorrentes dessa contrata,o estao previstos nas seguintes dota加es 
orament白rias: 

CLAUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA 
1 - Os recursos decorrentes dessa cantata* estdo previstos nas seguintes dotações 
orgamentárias: 

Secretaria Secretaria Municipal de Saúde 

Unidade Orçamentária: 03.07.01 - Fundo Municipal de Saúde de Poções 

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

2.068 — Enfrentamento da Emergência em Saúde — COVID 19 

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

Fonte de Recurso: 14 

Cl自usula Stima - Da Habilita9ao Profissional e do Registro 
Compete ao profissional CREDENCIADO, e sob a sua responsabilidade e f, 
admitida a veracidade ideolgica documental, a exibi弾o da documenta'o formal 
orobat6ria de sua habilitac白o e reaistro para exercicio profissional, bem como o 

V 	Curriculum vitae, no que aispuser a Lei vigente apucavei a matena, conierinao ao 
CREDENCIANTE, o encaminhamento ao Egr白gio Tribunal de Contas dos Municpios 
para o obrigat6rio registro e demais fins de mister 

Clbusula 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 
probat6ria de sua habilitação e registro para exercicio profissional, bem como o 

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

Cl自usu'a Oitava - Das Penalidades Cláusula Oitava - Das Penalidades 

8.1 - Na hip6tese de ocorrncia de descumprimento, de qualquer regra estabelecida 
nas cl自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白vel a materia posta, ficando respons白vel pela repara"o 
civil e criminal de danos causados ao paciente, decorrente de a弾o ou omissao 
volunt白ria, neglig白ncia ou impericia, respeitado o devido processo legal 

8.1 - Na hipótese de ocorrência de descumprimento, de qualquer regra estabelecida 
nas clbusulas do presente ajuste, pelo CREDENCIADO, por não atendimento de 
servigos determinados pela CREDENCIANTE, innportará em descredenciamento do 
profissional, unilateralmente, sem prejuizos das sang's:5es penais, conforme dispuser 
a legislação vigente aplicável matéria posta, ficando responsável pela reparação 
civil e criminal de danos causados ao paciente, decorrente de ação ou omissão 
voluntária, negligência ou imperícia, respeitado o devido proc,esso legal. 

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

● • 



PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
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白usula Nona ・・  Da Natureza. 
O presente credenciamerito tem a natureza de presta9白o de servi9os com 
remunera"o a titulo de honorrios, nao constituindo vinculo empregaticio nem 
qualquer outra rela9ao trabalhista, que nao a de realiza戸o de servi9os 
profissionais, regulados por legisla弾o prpria, fora das cl自usulas da C.L.T., 
como tambem, e de consequencia, desobrigado a CREDENCIANTE de qualquer 
6nus decorrentes do sistema trabalhista 

Clausula D'cima - Do Foro. 
Para dirimir qualquer dovida e declarar direitos, que se fizerem necess自rios no 
decorrer da execu9ao do presente ajuste, fica eleito o Foro da Comarca de 

● Po96es-Ba, renunciando qualquer outros por mais especial e privilegiado que 
sejam. 

Clusula D'cima Primeira - Das DisposiC6es 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 

Po加es - BA, 25 de setembros de 2020. 

LORENA SANT' MASCARENHAS 
Gestora do Fundo Municipal de Sa"de 

I し寸ルい人い,・』I、ふらJuユ鉢  
LEOMAR MENDES DE SOUZA 

Credenciado 

TESTEMUNHAS: 
10. 	 2o 
Nome: 	 Nome: 
CPF: 	 CPF: 

● 	I 



S PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 

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

COMISSAO ESPECIAL DE CREDENCLALMTNTO DE SERVICOS DE SAもDE 

ATA. 024/2020 - ABERTURA E JULGAMENTO DO PROCESSO PARA CONTRATA AO 
DE SERVICOS DE SAODE - EDITAL N。  005/2019 

Aos 25 dias do mes de setembro de 2020,a s 08:45 mmn, reuniu-se na Sede da Secretaria 
Municipal de Saude de Po96es situada 白  Rua Cardeal da Silva, 75, Centro, a Comissao Es- 
pedal Respons自vel pelo Credenciamento de Prestadores de Servi9os de Saロde do Munici- 
pio de Po96es/BA, formalmente designada atravs da Portaria No 049 de 20 de dezembro de 
2019, para abertura e julgamento da documenta9白o de habilita9白o de Prestadores de Servi- 
9 os de Saode referentes ao Credenciamento regido pelo Edital - N。  005/2019, seus anexos 
e aditivos. Aberta a reunio, a Presidente Sra. Deborah de Souza Silva Cardoso, checou se 
os presentes eram as pessoas investidas dos poderes atribuidos pela Portaria Municipal a-
cima citada, tendo comparecido os seguintes membros: Sirl白ndia Brasileiro Cunha Nasci- 
mento, Sheila Matos Rolim e Sueli Medrado. Fato continuo ressalvou que todos os atos de-
veriam se regidos exclusivamente pelo Instrumento convocat6rio (Edital 005/2019, inclusive 

● levando 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 lhe foram entregues a docu- 
menta,o de 04 (quatro) postulantes a credenciamento, todos na condi●o de pessoa fisica, 
para presta9白o de servi9os na 白  rea de Enfermagem para atendimento e enfrentamento da 
COVID-19. Os Envelopes foram conferidos quanto 白  inviolabilidade e os dizeres de endere- 
9 amento, estando conforme as exig白ncias e ditalicias. Posteriormente os envelopes foram 
abertos e seu conteロdo comparados com o solicitado no edital 005/2019, conforme caracte- 
riza"o jur「dica. Ap6s a an自lise documental foi constatado que os postulantes seguirdescri- 
tos apresentaram todas as condi6es que lhe conferia perfeita conformidade com o instru-
mento convocat6rio - Edital 005/2019 e aditivos. Assim sendo, foram declarados CREDEN-
CIADOS para a presta9貢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 a COVID19 e 
Unidade de Pronto-atendimento na assistencia a pacientes suspeitos ou diagnosticados com 
a COVID 19 a seguinte prestadora de servi9o: 1) LUZIANI SANTOS SCHETTINI, Brasileira, 
solteira, Enfermeira, inscrita no COREN sob numero 581.861-ENF, residente e domiciliado 白  

a 	Rua Coronel Maneca Moreira, 134, Centro, Po96es-Ba, CEP 45.260-000, inscrita junto ao 
W CPF sob o n。  026.341.375-67 e RG 1145518044; 2) SHARLINE SOUZA LIMA, Brasileira, 

solteira, Enfermeira, inscrita no COREN sob n"mero 000-596.648-ENF, residente e domicili-
ado a Rua Clementine Freire, 18, Centro, Po96es-Ba, CEP 45.260-000, inscrita junto ao CPF 
sob o n。  033.323.635-14 e RG 0933351174; 3) LEOMAR MENDES DE SOUZA, Brasileiro, 
Casado, Enfermeiro, Inscrito no COREN sob nロmero 583249, residente e domiciliado 白  Viela 
Senador Frederico Costa, 110, Bairro Primavera, Po96es 一  Ba, CEP 45.260-000; inscrito Jim- 

to ao CPF sob o n。  030.912.555-30 e RG 0973085959; 4)SUSILENE DA SILVA CARVA- 
LHO, Brasileira, solteira, Enfermeira, inscrita no COREN sob nロmero 642.66?-ENF, residen- 

te e domiciliado 白  Rua 01, N.51, Lot. Nuncio, Bairro S白o Paulo, Po96es -BA, CEP 45.260- 
000. inscrita iunto ao CPF sob o n。  288.016.175-20 e RG 0797076379.A Presidente fez 
auesto de aue constasse em ata que nada tinha ticado a tItulo ce penaencia. rao navenao 
mais pleiteantes a avaliar e n白o tendo mais ao que tratar e registrar, a sra. rresiaente agra-
deceu a presenCa de todos e deu por encerrada a reuruao quanuo, para uns ae aireito ia- 
vrou-se a presente ata, que vai assinada pelos membros cia uomissao que permaneceram 
at o final desta. 

Em Po96es - Bahia, 25 de setembro de 2020 
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藍馬ITURA'DITO DE T盟盟鶴患g誌Oc6ES 

mES - BA.CEP: 45260.030 
FONE(S): (77)3431・560013431.1118 CNPJIMF 14242.2α】IO031.65 

CERTIDAO POSITIVA DE DEBITOS 
COM EFEITOS DE NEGATIVA 

No 000429/2020 

Nome/Raz白o Social: LEOMAR MENDES DE SOUZA 

Nome Fantasia 

C6digo Contribuinte: 341753 	 CPF心NPJ・ 030.912 

● Endere9o: 	 VIE SENADOR FREDERICO COSTA, 110 

PRIMAVERA POC6ES - BA - CEP: 45260-000 

CONFORME DISPOSTO NO ART. 206 DA LEI N。 5.172, DE 25 DE OUTUBRO DE 1966, DO CODIGO 
TRIBUTRIO NACIONAL, ESTE DOCUMENTO TEM OS MESMOS EFEITOS DA CERTIDO NEGATIVA 

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

CONTRIBUINTE ACIMA IDENTIFICADO SOMENTE DEBITOS PARCELADOS, RESSALVANDO O DIREITO 
DA FAZENDA MUNICIPAL DE COBRAR QUAISQUER D亡BITOS QUE VIEREM A SER APURADOS 
POSTERIORMENTE 

Data de Emiss白o: 08/09/2020 

Validade:53 ' INQUENTAETRESDIAs****************************a*****.*********.) 

Esta certid白o abrange somente o contribuinte acima identificado 

● Observa96es: 

*********************************************** *********** ************************* ***** ****************************************.* 

""""""""""""""""""""“✩“"""""""""""“✩“"'”●””古”骨“""""""""""""""""""""" 

""""""""""""""""""""""""‘✩“""""""""""""""""""”●✩”●“""""""""""""“血“"" 

C6digo de controle da certid白o: 1300027149 

棚棚棚棚  

Aten9白o: Qualquer rasura tomar o presente documento nulo 

CPF/CNPJ・  030.912.555/30 



NOME 

LEOMAR MENDES DE SOUZA 

INScRICAO ESTADUAL CPF 

030.912.555-30 

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 	 Emissao: 02/09/2020 08:10 

SECRETARIA DA FAZENDA 

Certid昌o Negativa de D'bitos Tribut'rios 

(Emitida para os efeitos dos arts. 1138114 da Lei 3.956 delI de dezembro de 1981 ・  C6digo 
Tributrio do Estado da Bahia) 

Certid百o No:o 20202503116 

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

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

cobrar quaisquer d白bitos que vierem a ser apurados posteriormente 

Emitida em 02/09/2020, conforme Portaria n。 918/99, sendo vlida por 60 dias, contados a partir da data de sua 
emiss'o 

A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS 
FAZENDARIAS OU VIA INTERNET, NO ENDERE9O http:Ilwww.sefaz.ba.gov.br 

V自lida com a apresenta"o conjunta do cart百o original de inscri9'o no CPF ou no CNPJ da 
Secretaria da Receita Federal do Ministrio da Fazenda 

P自ginal血 l 	 ReにmidaoNegativa叩t 



~aw 

MINISTERIO DA FA NDA 
Secretaria da Receita Federal do Bnl 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

CER11DO NEGATIVA DE DBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS EA DiVIDA ATIVA DA 
UNIAO 

Nome: LEOMAR MENDES DE SOUZA 
CPF: 030.912.555-30 

Ressakedo o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscreer quaisquer di4das de responsabilidade do 
sujeito passiw acima identificado que vierem a ser apuradas, 白  certificado que n白o constam 
pend'ncias em seu nome, relati、es a crditos tribut自rios administrados pela Secretaria da Receita 
Federal do Brasil (RFB) e a inscri96es em DMda Ati'he da Uni白o (DAU) junto 白  Procuradoria-Geral da 
Fazenda Nacional (PGFN) 

Esta certido se relbre 白  situa9o do sujeito passio no合  mbito da RFB e da PGFN e abrange inclusi'e 
as contribui96es sociais preistas nas alineas' a' a 'd' do pargrafo 丘  nico do art. 11 da Lei n. 8.212, de 
24 de julho de 1991. 

A aceita9百o desta certid百o est白  condicionada 白、  erifica9白o de sua autenticidade na Internet, nos 
endere9os <http://rtgovbr> ouくhttp://www.pgfn.govbr> 

Certido emitida gratuitamente corn base na Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1.751, de 2/10/2014. 
Emitida 自  s 12:55:09 do dia 16/09/2020 <hora e data de Brasilia> 
V白lida at' 15/03/2021 
Cdigo de controle da certid白o: 9EC6.8DA6.4OAD.D926 
Qualquer rasura ou emenda in'elidar este documento. 

1/1 
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ANEXO II ANEXO II 

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

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

Credenciamento No005/2019 Credenciamento N° 005/2019 

lima. Sr. Secret自rio Municipal de Sa"de de POCOES Ilma. Sr. Secretario Municipal de Satide de pogÕEs 

PROPONETE: LEOMAR MENDES DE SOUZA 
CARACTERIZA- 
cAo: 

[X] Pessoa Fisica. CPF 030.912.555-30[ 	3 Pessoa Jurídica. 
CNPJ: 

AREA DE ATUA-
ÇÃO: ENFERMAGEM 

ENDEREÇO: 
Viela Senador Frederico Costa, 110. Bairro Primavera, Poções-Ba, CEP 
45.260-000 

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

ITEM 

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

QUANTIDADE QUE 
SE COMPROMETE 
A REALIZAR 

24 01 

Sei-viços de Enfermagem em Unidade de 
Atendimento 	e 	Enfrentamento 	a 	CO- 
VID19/Unidade de Pronto-atendimento na 
assistência a pacientes suspeitos ou diag-
nosticados com a COVID 19; 

ot 

OBSERVACAO; o(s) proced'mento(s) a serem realizados dever白  ser descritos exatamente conforme Tabela constante 013SERVAC 0: 0(s) procectmento(s) a serem realizados devera ser deserdos exatamente conforme Tabela constante 
no Anexo I. Descri96es fora do padr'o n百o ser百o consideradas. no Anexo I. Descriedes fora do padrão não sera° consideradas. 

Na condi"o de proponente acima quaficado, vimos atrav白s do presente documento requerer o 
credenciamento para a presta9白o de servi9os conforme edital e regulamento publicado por esta 
secretaria, declarando, sob as penas da lei, que 
a) As informa96es prestadas neste pedido de credenciamento s白o verdadeiras; 
b) Qualquer fato superveniente impeditivo de credenciamento ou de contrata"o ser白  informado; 
c) Conhece os termos do Edital de Credenciamento bem como as informa"es e condi"es para 
o cumprimento 
das obriga"es objeto do credenciamento, corn as quais concorda; 
d) Aceita e Est白  de acordo com as normas e tabela de valores definidos; 
e) N白o se encontra suspenso, nem declarada inid6neo para participar de licita"es ou contratar 
com orgao ou 
entidades da Administra"o P"blica; 
f) N白o se enquadra nas situa96es de impedimentos previstos no edital do credenciamento; 
g) Os servios pleiteados para credenciamento sao compativeis com o seu objeto social, com o 
registro no Conselho profissional competente, com a experi6ncia, a capacidade instalada, a infra- 
estrutura adequada白  presta"o dos 
servi9os conforme exigido; 
h) Realizar todas as atividades a que se prop6e 
Anexando ao presente requerimento toda a documenta"o exigida no edital de credenciamento, 
devidamente assinada e rubricada, pede deferimento, 

Na condição de proponente adma quaficado, vimos através do presente documento requerer o 
credenciamento para a prestação de serviços conforme edital e regulamento publicado por esta 
secretaria, declarando, sob as penas da lei, que: 
a) As informações prestadas neste pedido de credenciamento são verdadeiras; 
b) Qualquer fato superveniente impeditivo de credenciamento ou de contratação será informado; 
c) Conhece os termos do Edital de Credenciamento bem como as informações e condi95es para 
o cumprimento 
das obrigações objeto do credenciamento, com as quais concorda; 
d) Aceita e Está de acordo com as normas e tabela de valores definidos; 
e) Não se encontra suspenso, nem declarada inidõneo para participar de licita95es ou contratar 
com órgão ou 
entidades da Administração Pública; 
f) Não se enquadra nas situações de impedimentos previstos no edital do credenciamento; 
g) Os servigos pleiteados para credendamento são compativeis com o seu objeto social, com o 
registro no Conselho profissional competente, com a experiência, a capacidade instalada, a infra- 
estrutura adequada A prestação dos 
servigos conforme exigido; 
h) Realizará todas as atividades a que se prop6e. 
Anexando ao presente requerimento toda a documentação exigida no edital de credenciamento, 
devidamente assinada e rubricada, pede deferimento, 

フ‘" 
A/v-Wv、八LJAど二士きノで芝さ今  土誉  一入」メ式犬づ、  

LヒUMAK MtNリヒsoヒ SOULA 	J 

Pogões-Ba, 25 de setembro de 2020 

10-627-v c-A .A-ki_np-r4-Q1N 	-ç-SÇA-k  
(3 LEOMAR MENDES DE SOUZA 
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CERTIDAO N.0 11136/2020  

Certificamos que a Sr.a LEOMAR MENDES DE SOUZA 6 Enfermeira com 
Inscri頭o Definitiva neste Org白o sob o ri.0 583249-ENF, desde 27/0312019, e 
que est白  habilitada ao exercicio da profiss旨o na 白  rea da Enfermagem de acordo 
com o disposto na Lei Federal n.o 7.498/86 e no Decreto Lei n.o 94.406/87. 
Certificamos, ainda, que a profissional encontra-se quite com suas obrigaG6es 

a 	pecuni白rias junto ao Coren-BA at6 o ano de 2020, e que, at' a presente data, 
nac possui inrragao aiscipitnar/etica em seu registro. Esta certid百o tem prazo de 
validade de 60 dias. NADA MAIS. O referido 白  verdade e dou f. 

ATEN AO: Conforme constante na Lei Federal n.ロ  5.905/73, Art. 15, VII, e 
Resolug甘o COFEN n. 560/2017, Cap. XII, Art. 63, a apresenta戸o desta 
certid言o nきo permite o direito ao exercicio profissional. Assim, este documento 
dever白  ser utilizado para informar a situag含o inscricional, financeira e tica 
junto ao Conselho, sendo obrigat6ria a anresenta 石o da Carteira de Identidade 
Profissional dentro da validade, bem como a carteira de especialista cuando 
for o caso. car-a valida戸o desta certid6o e cara o exerccio profissional. 

OBSERVAいO: A confirma9合o da autenticidade desta Certid言o pode ser feita 
atrav's da op戸o Conferncia de Certido do servigo de autoatendimento, no 
enderego: www.coren・ba .gov. br/autoatendimento 

Vit6ria da Conquista, 23 de junho de 2020 

.4 
Carla Pereira Luz 

SUBSEいO DE VITORIA DA CONQUISTP 
MATRICULA 15109 

Av. Jorge Teixeira, Ed. Medical Center, Sala 404 1Candeias - Vit6ria da Conquista (BA) - 45028-536 
(77) 3422-2335 I h即://www.coren-ba.gロv.br/ 

● 

● 
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JUSTIA ELEITORAL 

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 

CERTIDAO 

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

Eleitor(a): LEOMAR MENDES DE SOUZA 

Inscri‘白o: 1134 8357 osoi 	 Zona: 059 	Se‘首o: 0047 

Municipio: 38032 - POCOES 	 UF: BA 

Data de nascimento: 07/03/1986 	 Domicilio desde: 22/02/2006 

Filiag合o: - CONCESSIA MARIA MENDES DE SOUZA 
-JORGE ERALDO MENDES DE SOUZA 

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

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

Res.-TSE flQ 21.823/2004: 
....D conceito de Quitaく‘o eleitoral re"ne a plenitude do cozo dos direitos polticos, o reautar exerccio do voto. 

~aivo cuanco racuitativo, o atenoimerito a convocacoes aa lustica tleitoral oara auxiliar os tracairios 
ー  retativos ao pieito, a inexistencia ae muitas apiicaaas. em carater aevnttivo, pela justia eleitoral e nao 

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

Esta certidao de quita戸o eleitoral' expedida gratuitamerite. 
Sua autenticidade poder白  ser confirmada ria p'gina do Tribunal Superior Eleitoral 
na Internet, no endere'o: http:/!www.tse.jus.br ou pelo aplicativo e-Ttulo, por 
meio do c6diqo: 

G2MX.V+R6.HCYD.UVN 
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叩如dv 
0040 
M't/Mo 
7/2020 

Cidade the 

0040 
Més/Ano 

7/2020 I 

Consumo山，面mosmesasenl(叫  Consu dos Mamas mesas em (m3) 

町ノ2'n 
g印  2 U 2' 
g5ノ四加  
'‘ノ2828 
昭ノ四2B 
胆,' 2'2 U 

07/28211 
06/2BH 
65/2829 
84/2828 
83/2828 
82/2028 藍意三亡雪  , 鱗  
Unidades de Consumo - UC Unklades de Comm° • UC 

Consumo M'dio Mensal~ Liga"o Consumo "WM Mensal - Ugação 

% do valor加UI 
Valor但り  

42,99 

% do valor hue 
Valor (R$) 

42, 99 

UC VL'rowl. UC VL.Total. 

2シ3g 
七72 
a37 

42,99 

29,98 
4,72 
8,37 
42,99 

~ embasa NOTA FISCAL! CONTA DECNPJ 13.504675(0001-14 Av. n 420, centro Admi麓鷺鷺  

	

Insolo

I 0040,01.0075.2. 1758
Perfodode00n$UmO

30 /04/20 a 02/06/20 	

f00p. 0
14'dr6melro

A 185699472 

NOTA FISCAL/ CONTA DE AGUA E/OU ESGOTO 
CNPJ 13.504.675/0001-10 MC. EST. oo665571 

4' Av. n' 420, Centro Administrativo de Bahia CAS 
CEP 41.745-002 

Inscrigao 

0040. 01.0075. 2. 1758..0000. 0 
Perfodo de consume 	N°. Hidrarnetro 

	

30/04/20 n 02/06/20 	I A 18S699472 

昔器貿篇罷；競S DE SbUZA 
VIE SEN. FREDERICO COSTA, 110 CASA 
PRIMAVERA 	45260000 POCOES 

r'.M I elhion Leitura Atual 	Leitura Pnteげor 	Plea /Consかtafl.eitura ' Data! Emissd 

I 17' 	I 1(4 	133 	102/06/20 102/06120 

日derooda助a9加  
VIE SEN FREDERICO COSTA, 110 CASA 

IRIMAVERA 	45260000 POCOES 

Nome/ Endereyo pare Siege 
LEOMAR MENDES DE sOuzA 
VIE SEN. FREDERICO COSTA, 110 CASA 
PRIMAVERA 	45260000 POCOES 

Codleitura Lenora Atual 	Leltura Anterior 	las /Cons ata/Leitura Data I EmIssão 

I
175 	I 164 	 33 	02/06/20 102/06120 

Endows da Ligagão 
VIE SEN FREDERIC° cos:EA, 110 CASA 
_PRIMAVERA 	45260000 POCOES 

臨濡 Cons(m3) Valur(m 

町E‘ 甘川  6 29胡  
7 A II 
lIA IS 
tOTAL 

Palos de cora(ma) Valor(m3) 
Consumo 

ATE 6 KIN 	6 	29,80 
7 A 10 	4 	1,16 
II A 15 	I 	8,37 
TOTAL 	II 

Espscmcala Espoclicaglo 

CONS. ACUA II m3 CONS. A G IlA I I trt3 

Tanta 
I6I2覗田  
Tarifa 

RES1.2-00GI 

   

一Venc卿en加  Venclmento 

  

二一  lata! a胆胆rem Rミ  ！  Total a pagar em R$ 

01/07/20 01/07/20 

  

429' 42 99 

Parâmetros Cor li , - Cloro • gO 	EscherIchla 

Awaits:fluids 
wormbim 

'cr.: 44. 4. elf 
1.5n91. &Mod. 

11 

Padrão da Nutria 
MS 9914/2011 15UH 0j Min.0,2 mga Ausente 

N° de Amostras - Rede  
E 
Analisadas 

Em conformIdade 

gülP 
2023 
çifen 

GO54xigidas — 
'II 0053 

' 	$R$1 I 

0654 
8011 
Rail 

慧慧

Ausente A9ualbasIstrot iecrmthrape,to d. aMtfldeIMriIll IV 	C.8.02 

CANHOTO PROCESSADO EM LEITORA亡  TICA EVITE DANIFICA-LO 

旦曳  難鷺響警讐SOOTO511CAB 

8 

V_ 
<I 	 INFORMAÇÕES DE 

CONTRIEWIÇ AO 

E ATEICAO: A LECISLACAO VICEITE IESPONSABILIZA 
A USUARIO POR RANTER OS DADOS CABASTRAIS ATUALIZABOS 

BATA PREVISTA PARA PROMBILLEITURA: 13/17/21 

0 PAGAPOITOIFESIXODMADOUIRDOWDSWERIORES 

CANHOTO PROCESSADO EM LETTORAÓTICAEV(TE DANIFICA-LO 
NOTA FISCAL / CONTA DE AGUA E/OU ESGOTO 
CNPJ 13.504.675/0001-10 INSC. EST. 00665571 
4' Av. if 420, Centro Adminfstrativo da Bahia - CAB 
CEP 41.745-002 

Rou曲」且  
000000000 

C馴ado 
0040 

Rot Lenora 

000000000 

Cidade 

0040 

1.0075.2.1758.0000.0 
dv
S 

lVendmento
01/07/20 

Insorigao 

I0040.01.0075.2.1758.0000.0 

	

MaslAno 	dv 	Vandmento 

	

1 7/2020 	5 I 01/07/20 

Toblap叩ar eni 叫
中申申申峰申  

Total a pagarem 11.$ 

PAGAMENTO DEBITO AUTOMATICO 
BANCO: BANCO DO BRASIL 	AGENCIA: 556 

・N%DRRWCORDANDO COM O VALOR DA FATURA, VOCE PODESvSI 

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

LIGUE 08000-555195. 

PAGAMENTO DEBITO AUTOMATIC°. 
BANCO: BANCO DO BRASIL 	AGENCIA: 556 

IRADER:INCORDANDO COM 0 VALOR DA FATURA, VOCE PO DE SI2S1 

0 SERvICO ATE 3 DIAS UTEIS ANTES DO VENCI4ENTO. 

LIGUE 08000- SSS 195. 

旦曳  
embasa 

Cod 90 DohitoA伯191 Cod go Condo Won' 



LEOMAR MENDES DE SOUZA 

Brasileiro, casado, 34 anos. 
Endere9o: Viela Senador Frederico Costa N 110 
Primavera I Po96es - BA 
Tel. (77) 98 134-4858 / 98848-8970 (whatsapp) 
E-mail: leomar.mendes@hotmail  com 
Filhos: (03) 

ESCOLARIDADE: 

Superior completo 

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

● P6s GRADUANDO EM URGNCIA E EMERGNCIA 
(IFACUMINAS) 

FORMACAO COMPLEMENTAR: 

・Atendimento Pr‘ー  Hospitalar, - Primeiros Socorros, Ressuscita9ao Cardiopulmonar 
e DEA. (CTEPH, Centro de treinamento Emergencia Pr6 Hospitalar ,2019) 

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

・Suporte avan9ado de vida cardiovascular ・  ACLS (American Heart Association, 

2019). Participa o 

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

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

.VI Semin'rio de Sa'de Coletiva: Sfilis e Sifilis Congenita - Faculdade de 

tecnologia e Ci己ncias, 2018 

.Curso B'sico de Tcnicas de sobrevivencia (Empresa PSCIR Cursos, 2017) 

・VIII Feira de Est血gio de Vit6ria da Conquista (Monitor)ー  Instituto Euvaldo Lodi- 

EL/BA 

EXPERI血NCIA PROFISSIONAL 

2019 1 2020 ・  Colgio Polit6cnico florence 

Cargo: Professor! Preceptor de estgio 



首§toO0-c 
C) - 山  u-i 

'-I
L 
	>(a 	o
ct a)C 	N0 0 c)I 
議  
o t o
C 

-' w co

D ' .Et
co Oiv
8

c U
> 0

O - c 

欝  

IIII 

oC 邑 g冨  

I難  
Li(aCEお，  
m 'oの  

Iu w
Owt, 
り 'oe' 只昌  
w-C 芭旨昌 
具己 E ど  

I轟 

C 
Cコ 

ぐ「  

、ノ  
~ 

Llー  

~ 

よー  
α 
LL」  

U 

難  
~ C に  U 

麟  
w
j 毛 oC 

o 
で  
‘り  L ，ー  
の  U c の  
の  
o で  m c 
u'  の  
心  
E 
E 
' o ロ．  
円  > 
の  コ  ロ’ 
、  v'  
円  ' コ  い  心  L 

FT
C

 -  
V

it
ó
ri

a  
d
a  

C
on

q
ui

st
a
  

w 
ロ  
w 
α 

豊  

uII , C 

ト  
ロ  

ミ g 
U 

S 



い  
o 
~ 
~ 
o 
U 
o 
（ノ，  

‘ロ
に  
切  《0 ‘ー  
o 
-c 

難  

郵玉 

ミ旨 r'J(a(Q 
一べつ 
く  ‘ノ，  
wo8 
a 
~ I 
《で  （ロ  

I「  
o- 旨  
C L) 

§ぎ  
o 、片
てコ  n '-

-# .4J ( 

コ  ぱて  \ 
o 七  w71 ロー  U 、一  

In
LI j
- In

(o w 言  

0、  
o 
(N 
qj 

‘つ  
o 
ち  
E 
q' 
~ q, 
（ノ’ 
qJ よ「, 

-o 
I乃  

U) 
寸  

m 

cu
rs

o
  

d
e  

A
te

n
d
im

en
to

  

龍  つm 
のく  
9叩 

園』  
色  

に ① 

毒E 
ヲ巴 
可岳  

口ニ  
I e

V § 
' &r
' Oo

0)0 

" O 

(no
o - 量 

0 
吋‘ 

豊 U)-o 炭 
9J つ  

m 
の  o 

C-) 
の  
9 に  （り の  
o 
妬  
E 
C) コ  
ー」  

I.- o 
~ コ  ' ~ の  
に  
~ 

ミ  
& 

職な裟鷺濫鎧響置瀧繊  'S'-&詰艶幾瑠議膨醍認踏餐愛記 



一ロ 
コ  
o ユ  
U 
~ L 
d 
ロー  

I 

I 
L
A

B
O

 
C

er
ti

fic
am

os
  q

ue
  

o 山  ‘オ ロ 	q' コ  
コ 	P' 
O 	お  
9・  工  」  
芦 	3co 
＝ 	 ~ 一L 

＆  言  僧  
I 	U,-I ぎ  
I 	as ロー  
I 	看 C)-D 

区  ．9 
ち、g 

護  

難  

Il 

そ芝  § 
§§ 

U')-I-. li 

3 そ贋 

P
oç

õ
es

  -
  B

A
,  2

9
 de

  J
un

h
o

  d
e  

20
19

  

 



の  m 
L o -c 
o 
1D 
a) 
で  
（で  
L 、m 
k.. o 
上  
（で  
bo I- 
《で  U 



議  

C
ER

TI
FI

C A
M

O
S 

Q
U

E
 

ザ  

t 
G , 
曹  
」  
G 

切  o 
で  
'5 
E 
コ  
o 
O 四  v A 
~ ~ 
~ ~ 

2ti- 曽  
．雲  ~ y 

詳  
' 
に  
山  , ユ  

o 
1. 

E 
め  
U, 
中  
で  
可  
E 
コ  
e 
o 
り  ・．  
是  
o 
に  o 
4. に  く  
ゼ  w 、  ユ  

旨  ’ロ  m 
に  
の  モ  o o 'J 

u' （で  " o 
.に  
o 
寸  
山  
で  
‘り  
' 

、m 
" 

o -c 
(13 

き  
‘ロ  'J 
E 
o U 
、  

加  
H 
o 
N 

V
it

or
ia

  d
a  

C
on

q
u

is
ta

,  3
  
d

e  
ju

n
ho

  d
e  

20
18

.  

§

a)-D 

'c-
c

r C 

9, 
につ  

88 
に  m 
』  ri 
卿 o 

0 
に  

0 0 工R 豊些  
A‘ロ  

8 a)4. -. に  q' 

讐 4J(U に1 ロD 

言 UIa) 
4, E 
、  qj 

g o 
可芭 

誉岩  
" (5 

景量  
α I・ー  
a) ら
てコ 麓  
8 -J 
= ‘ノ’ 
~ 
(J m 

g a)a 
一， o 
~ ~ 
~ ~ 
レ  ’~ 

g3 
．ど  F 
-I-.I-(o 豆 
ロ.．ロ．  

av鰍惑ま騒鱗慧  



o 
Cユ 

い  の  'm 
毛 U 
・く晶 4 ' u 1 

、 	S. 、  ‘・  コ 

曽猫
つ  v' w 
(うー.gと  

'=，零之！J.2 
えプく UIS.- 
一一、‘ 口  

o 
' ロ一  

ぐて 

L
E

O
M

A
R

 M
E

N
D

E
S

 D
E

 S
O

U
ZA

  

切i '' 

Vt 逼  
O(J 
m U) 

U.' 魯 
曾豆  
tで ai 

8晋ミ  
ai-a 言§ 

要t4ai0 名 gg 
、四  q,o に  血． ・云 
仁  o 、9 
亘 t 句 

も  ユ童 

ョ豊篇  
'58 ど  1（で  り  a」  
ぞ  o 曾
女  c と  
w1円  ロJ 
の  F』仁
て】  あ ‘" 

号を a)-o 
‘二“ ロ． o V

itó
ri

a  
da

  C
o

n
q
u

is
ta

,  1
0

 d
e

  m
ai

o
  d

e
  2

0
1
8
,  

‘で  
．~ 

b0 の  
~ o 'J 
o 
で  
の  'a) > m 
' 
~ 
(U LL」  

醜  
旨 8 
ロに
ぐ  Iで 

呈善  
C
'9
o .i 

に  世ニつ  
v ~ 
Q - 
二  山  

8, 
．旦  に  

(Ua ぎ 
り  

しJ 

● （ーノ  

α 





コ  
8 
く」  
七  町  ロ．  

く  
E

N
D

E
S 

D
E

 S
O

 ・  

二  
da

  V
III
 

F
ei

ra
  d

e  
E

st
ag

io
  d

e  
V

itó
ria

  d
a  

C
on

qu
is

ta
,  n

a
  q

u
al

id
a d

e  
de

  

旨  

0
 In

st
itu

to
  E

uv
al

do
  L

od
i -  

IE
U

B
A

 c
er

tif
ic

a  
q

ue
  

m 
~ 
い  
~ 
コ  
び  
に  
o 
り  

m 
つ  
m 
~ 
'o 
~ 

> 
q, 
つ  
o 
い  
‘「ロ  
~ 
い  
山  

q」  
つ  

m 
I 

山  い  
> 

o 
口  
く  
レ  
山  

~ " 
山  
レ  

lI 

く  m 
出‘ 
'I, 
巴  
と  m 、ー’ 
山  つ  
9 C a) 
E 
, 
g C 4' 
昂  口  
4' 
4' ~ C 
巴  山  、ロ  

4 

綴  善  
織  
異、  
e 
畦旦I 

市  , 
I' 

I 
~ ‘冒  

o 
1m 旦“ 	子，  

里 us11.4 riu 	' .' t. U) " 	e 

I る  
言  

,~ 



carenhas 
oa I 

欝 PREFEITURA MUNICIPAL DE POcoES 
1電a'; 	CNPJ: 14.200.242/0001-65 

q●“」1 

A SECRETARIA DE FINANCAS 
SETOR DE CONTABILIDADE 

鷺: rdo com a solicita o da SecretariaIa informe quanto existncia de reiva despesa - servio de Enfer燃pal de Saoramentarem Unid鱗繊灘

熱誓騰鱗騰認認
e ProntolID 19 o悲ndi需to na assistprestador de農a a paciervio (Ta畿  

Gabinete do Prefeito 25 de setembro de 2020 

e 



Elemento de despesa: 	33.90.36.00ー  
Fonte de Recurso: 14 

02 - exceto para a atividade 2068 

33.90・ 36.00 - Outros Servi9os de Terceiros Pessoa Fisica 

欝 PREFEITURA MUNICIPAL DE POcoES %4 尋り:尋り 	CINPJ: 14.200.242/0001-65 
くこ7 

田王S ●‘'4●oが   , 

DO SETOR DE CONTABILIDADE 

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 Oramentria, sendo que a 
despesa decorrente da presente solicita9ao sera custeada pela UNIDADE 
OR9AMENTARIA, conforme segue abaixo 

Secretaria Secretaria Municipal de Sa自de 

Unidade Or9ament白ria: 03.07.01 - Fundo Municipal de Saロde de Po96es 

Projeto / Atividade: 2038 - Manuten9ao da Secretaria de Saude 

2.044 - Manuten9白o do Bloco MAC - M白dia e Alta complexidade. 

2.040 - Gestao das ac6es de Atencan B白sica 

2 ・ 088 一Enfl・ョn無「二己震こ dこニ ‘;ergncia em Saude~COVID 19 

Po96es - BA, 25 de setembro de 2020 

Atenciosamente, 

にfJII-j-, ノ 
ひ」艦跳orreia 	Silva ー  

Setor Cont白bil 



欝 PREFEITURAMUNICIPAL DE POcoES 
コ」電品曹 CNPJ: 14.200.242/0001-65 

GABINETE DO PREFEITO 

Do: Gabinete do Prefeito 
Para: Procuradoria Juridica 

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

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

Procuradoria, referente ao processo administrativo n。. 166/2020, considerando a necessidade da 

servi9o de Enfermagem em Unidade de Atendimento e Enfrentamento a COVIDI9 e Unidade de 

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

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

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

legalidade, em conformidade com a Lei 8・666/93. a fim de que a Comissao de Licita9o possa 

executar suas atribui96es com a modalidade/procedimento apropriada. 

Aguardamos a vossa aprecia9ao e aprovaao se cm consonancia. 

Gabinete do Prefeito, '5 dc setembro de 2020. 

e 



興 PREFEITURA MUNICIPAL DE POcoES 

ESTADO DA BAHIA 

PARECER JURDICO 

 

EMENTA: 	Processo 	Administrativo 

166/2020/Secretaria 	Municipal 	de 

Inexigibilidade n. 076/2020 FMS. 

n. 
Sa"de. 

Objeto: Contrata戸o direta por inexigibilidade de 

licita戸o referente a servi'os de enfermagem em 

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

assistさncia a pacientes suspeitos ou diagnosticados com 

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

Credenciamento n 005/2019. 

Assunto: Parecer Juridico 

CONTRATADO: LEOMAR MENDES DE SOUZA 

Versa o presente parecer acerca do requerimento 

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

por inexigibilidade de licita戸o referente a servi9os de enfermagem em 

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

Unidade de Pronto Atendimento na assist6ncia a pacientes suspeitos ou 

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

Credenciamento n 005/2019. 

Para este fim, a Secretaria ordenadora justificou a 

necessidade do servio e colacionou aos autos ampla documentac谷o da 
profissional especializada. 

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

Administra9さo Publica' sempre o procedimento licitat6rio, sendo as 

exce'6es previstas em lei. 

Pa. da Bandeira02 - Centro・Po9eWBa - Fone(77)3431 -5800- Fax (77)3431-5805 



興  PREFEITURA MUNICIPAL DE PO9OES 

ESTADO DA BAHIA 

Sucintamente, o mestre Hely Lopes Meirelles versa sobre a 

licita戸o: 

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

proposta mais vantajosa para o contrato de seu interesse". 

Muito embora a regra geral para se contratar com a 

Administra9きo Pロblica exija aos pretensos contratantes submeter-se 白  
realiza9含o de licita戸o, a pr6pria Lei n2. 8.666/93 traz algumas hip6teses, 

em casos excepcionais, em que nきo ' necess'ria a realiza戸o do 

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

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

inexigibilidade de licita戸o j自  mencionados anteriormente. 

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

a licita戸o quando houver inviabilidade de competi戸o para os servi'os 

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

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

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

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

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

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

essencial e indiscutivelmente o mais adequado 白  plena satisfa'5o do 

objeto do contrato. 

No presente caso, o profissional em enfermagem LEOMAR 

MENDES DE SOUZA participou do ato administrativo de chamamento pロblico 

chamado credenciamento que pr'-qualificou profissionais de nvel 

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

Cumpre salientar de antemきo que inexiste no ordenamento 

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

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

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

resposta ' n谷o. A figura do credenciamento ' , em verdade, um 

mecanismo, um sistema para se efetivar uma contrata戸o por 
Pa. da Bandeira02 - Contro-Po96eWBa - Fone(77)3431 -5800- Fax (77)3431 -5805 

ポ  



織 PREFEITURA MUNICIPAL DE POcoES 

ESTADO DA BAHIA 

inexigibilidade. Portanto, a base legal do credenciamento' 

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

Neste i nterim, vate ressaltar a decis含o do Plen白rio do Tribunal de Contas 

da Uni谷o prolatada no processo 016. 171/94: 

"Finalizando, constatamos ter ficado devidamente esclarecido 
no processo TC 008.797/93-5 que o sistema de credenciamento, quando 
realizado com a devida cautela, assegurando tratamento ison6mico aos 
interessados na presta戸o dos servi'os e negociando-se as condi6es de 
atendimento, obt'm-se uma melhor qualidade dos servi'os alm do 
menor pre'o, podendo ser adotado sem licita戸o amparado no art. 25 da 
LeI 8.666/93." (Decis含o n。  104/1995 - Plen'rio) (grifo). 

Ressalte-se ainda que em diversas outras oportunidades o 
Tribunal de Contas da Uni谷o adotou o mesmo posicionamento, que, 
inclusive, foi adotado 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 documenta9谷o encaminhada 
pelos interessados, estes restarきo credenciados junto 白  Administra戸o 
Pblica, que poder白, a qualquer momento e independentemente de 
qualquer outro procedimento, contrat'-los para a presta戸o dos servi9os 
que se fizerem necess'rios, observadas as condi96es estabelecidas no 
instrumento convocat6rio, inclusive o pre9o." 

E evidente que os processos de dispensa e de inexigibilidade 

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

num processo de licita9首o, entretanto devem obedi'ncia aos principios da 

legalidade, impessoatidade, moralidade, igualdade, publicidade e 

probidade administrativa impostos 白  Administra戸o P"blica. 

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

Ministro Homero Santos, relator do processo que aprovou o Regulamento 

de Assist6ncia M'dica desta Corte, a respeito do tema: "(...) uma 

particularidade do CREDENCIAMENTO' que permite buscar em todas as 
Pa. da Bandeiia02 - Cenセo-Po9aowBa - Fone(77)3431 -5800-Fax (77)3431-5805 	
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empresas e profissionais que preencham as condi96es exigidas 

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

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

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

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

social de benefici'rios da assistencia a que se destina o contrato, que 

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

escolhem aqueles de sua preferencia, seja pelo desempenho, experiencia 

ou reputa9首o, seja pela organiza戸o, aparelhamento, equipe t'cnica, ou 

outros requisitos relacionados com suas atividades, expungindo-se dessa 

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

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

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

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

credenciadas, o TCU pagar白  o mesmo 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 prjtica ' usual e 
perfeitamente aceita pela jurisprud6ncia, 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きo limita a interpreta戸o da inviabilidade de competi戸o, podendo ser 
esta configurada pela existencia de fornecedor exclusivo, ou, conforme 
demonstrado, pela contrata戸o de todos os interessados, vez que 
igualmente n5o haver' competi9含o. 

Por todo o exposto, somos pelo prosseguimento da contrata戸o 
atrav's do procedimento de inexigibilidade de licita9含o. 

E o parecer. 

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

Assessora 器器 DOc MATOS' $luinic pio de Po96es/BA 
Pa. da Bandeira,02 - Cento-Po9es/Da - Fone(77)3431 -5800- Fax (77)3431 -5805 



響 PREFEITURA MUNICIPAL DE POcoESC1VPJ !flflflt4,'flfl! crI,.. 
iE%n皿勲iラ  

MINUTA DE CONTRATO 

, 



PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
CNPJ: 14.200242/0001-65 

MINUTA DO CONTRATO No ...J2020 
CONTRATO DE PRESTA9AO DE 
SERVI9OS QUE ENTRE SI CELEBRAM A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PO9OES, E 
A 	 EMPRESA 

, 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PO9OES, ESTADO DA BAHIA, pessoa juridica de direito 
pablico, com sede na Pra9a da Bandeira, 024 - CENTRO - Po96es - Bahia ー  FONE/FAX (77) 
3431-5820, inscrita no CNPJ sob n. o 14.242.200/0001-65, neste ato representado pelo IIm.o 
Leandro Arajo Mascarenhas, Prefeito Municipal, denominado CONTRATANTEe a empresa e a 
empresa 	 , pessoa Juridica, Inscrito no CNPJ sob o no 	 com 
endere9o na 	  no 	' CEP 	, Bairro 	  representado 
por, 	 , Portador da C白dula de Identidade sob o no 	 e CPF 
sob o ri0 	  aqui deno1inada CONTRATADA, com base nas disposi6es da Lei 
Federal 6.666 de 21 dejuchu de .S93 e alterada pela Lei 8.883194, resolvem celebrar o presente 
Contrato re PrestaぐろoHっ。e'’り一B へ  r1un.Hc d9 !NEX!O-IBIL!DADE DE LICITACAO n。  INX 
n●か lhー、一一  一り’~ 一 ” , 、  t,ー  

、一 yー‘‘、J ニ、」ョ “"Lこり  

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

1.1一  Contrata9ao direta por inexigibilidade de licita9自o para servi9o de Enfermagem em Unidade 
de Atendimento e Enfrentamento a COVIDI9 e Unidade de Pronto-atendimento na 
assistencia a oa;erites ミ  u'、pe コs oi diagnosticados com aCOVID 19 os seguinte prestador 
de servio (Tabela 01 - item 24 do edital 005/2029) 

CLAUSU! A SFm'!$flか  - flfl OPP'r. C 亡  flQM5 !)F. P4GAMENTO 

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

, 	 CLAUSULA TERCERA - DO PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO 

3.1 - O presente contrato iniciar-se-自  em 01/10/2020 at白  30/11/2020, prorrog白vel por igual 
perodo, na forma do art. 57 da iei 6.666, de 21 de junho de 1993, com as alteraゆes posteri&es, 
caso nao haja manifesta9ao contr白ria por qualquer das partes nos trinta dias antecedentes ao 
t白rmino do prazo aqui estipulado 

CLAUSULA QUARTA ・  DA FORMA DE EXECUCAO 

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

§1。ー  Os servios objeto do presente contrato poder白o tamb白m ser prestados atrav白s de 
contatos telef6nicos, fax-simIIe, correspond6ncias eietr6nicas ou, extraordinariamente, mediante 
visitas tecnicas a ser err reahzadas na sede da CONTRATANTE. 

§2。ー  As despesas corn o deslocamento, incluindo, a estadia, refei6es e combustiveis ser白o 
arcadas pelo CONTRATADO. 

CLAUSULA QUINTA - DAS OBRIGA9OES 



PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
CNPJ: 14.200.24210001-65 

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

presente i nstrumento; 
4. efetuar o pagamento do pre9o ajustado pela presta9白o dos servios 

5.2 - O Contratado obriga-se a 
よ・ e×eroc'a三  aUvtdaごes ここ  & 、 .、 ;こり誹esente instrumento, em conson白ncia com as normas 

「こgニに戸  に  ～」一ー、 	一‘ー‘山1心誠cs, 
2. cumprir e fazer cumprir as disposi96es especificadas no presente instrumento e na 

【eg馴a雄o 
3. exercer as atividades objeto do presente contrato com zelo e de forma continua 
4. A CONTRATADA dever白  manter, durante toda a execucao do contrato. tnrins nc 

condi96es de habftac言c e aualificac自o exiaidas na licitacn. conforme nrevi姦，ー  nn Art 
55, inciso XII da Lei no 8666193 

Paragrafo O nico: A empresa dever自  apresentar iunto com a(s' nota(s\ fiscalns、  s/eLI fattirn(s\ 
I. Prova de re9ularidade junto a Fazenda Municipal; 
II. Prova de regularidade ju;:tc'Fazenda Estadual; 

I!!. 	Prova de regu!erd2de juntc ま  Fazenda Federal, referenk a Divida Ativa da Uni各o e 
T..i!, .4os r_ , _ ,._!.ei..,LOS Cdt cce.」  

IV. 	Prova de regularidade junto a Justi9a do Trabalho. 

CLAUSULA SEXT" 一  flftri - fl 

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

6.2 - A CONTRATANTE poder自  rescindir, unilateralmente, este Contrato, independente de 
interpela9白o judicial ou extrajud!ciat, sempre que ocorrer por parte da CONTRATADA, 
conforme art. 78 da le! 8.666/93 
6.3 - A inexecu9白o total ou parcial do contrato enseja a sua rescis白o, com as consequencias 
contratuais e as previstas em lei ou regulamento, ficando no ato da assinatura deste contrato 
reconhecido pelas partes os direitos da Administra9ao P自blica, em caso de resciso 
administrativa prevista no art. 77 e seguinte da Lei n・  8.666/93 e suas altera96es. 

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

CLAUSULA SETIMA ー  OP. CESSAO O! TRANSFER'NCIA 

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

CLAUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES 

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

§ 1。 - A inexecu9白o parcial ou total do contrato ensejar自  a suspensao ou a imposi9白o da 
declara9ao de indignidade para licitar e contratar com a prefeitura e multa, de 
acordo com a ciravidade da infrac白o. 
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§2。  -。  A:- uIta ser白  graduada de acordo com a gravidade de infra9o, nos seguintes 
umites maximos 

ヒO,3% (trs por cento) ao dia de atraso sobre o valor da parcela do fornecimento 
nao reauzaoo 

§ 3。 - A Administra9ao se reserva ao direito de descontar do pagamento devidoa 
contratada o valor de qualquer multa porventura imposta em virtude do 
descumprimento das condi"es estipuladas no contrato 

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

. 	CLAUSULA NONA . DA PUBLICAcAO DO CONTRATO 

9.1 - O extrato do presente contrato dever自  ser publicado no mural de publica9百o de atos 
administrativos da Prefeitura e no Dirio Oficial do Municipio, no prazo estabelecido no pargrafo 
" nico do art. 61 da Lei 8.666193 

CLAUSULA D'CIMA - DA DOTACAO ORCAMENTARIA 

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

Secretaria 	Secretaria Municipal de Saude 
Unidade Or9ament白ria: 	03.07.01 - Fundo Municipal de Sa自de de Po96es 
Projeto / Atividade: 2038 - Manuten9白o da Secretaria de Saude 

2・ 044 - Manuten9白o do Bloco MAC - M6dia e Alta complexidade. 
2.040 - Gestao das a96es de Aten9自o B自sica 
2.068 - Enfrentamento da Emergencia em Sa自de - COVID 19 

Bernentode despesa: - 	33.90.36.00 - Outros Servi9os de Terceiros Pessoa Fisica 

~ w 	 uz - exceto para a ativiaaae 2Ubど  

CLAUSULA D亡CIMA PRIMEIRA- DOS TRIBUTOS E DESPESAS 

11.1 - Consistir自  onus do CONTRATANTE as despesas decorrentes da formaliza9昌o deste 
contrato 

CLAUSULA D亡CIMA SEGUNDA - DA VINCULA9AO E ADJUDICAcAO 

12.1 - O Contrato nり 	 /2020, est白  vinculado ao processo de Inexiaibilidade de Licita9白o n。  
INX 076/2020 FMS, conforme art. 61 da Lei 8.666/93, e adjudicado a empresa Contratada. 

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - REGIME DE EXECU9AO 

13.1 - O Regime de execu9ao do contrato firmado 白  a de execu9白o direta, conforme definido no 
art. 10, inciso I da Lei 8.666/93 

CLAUSULA D'CIMA QUARTA - DO ATO LICITAT6RIO 

§3。一 
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14.1 ー  Baseaconc caputu r. 26,Ga Lei 8.666/93 e inexigivel licita9百o publica, nos termos do 
processo de Inexigibi!idade no !NX 	/2020 

CLAUSULA D'CIMA QUINTA - DO REAJUSTE 

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

CLAUSULA D'CIMA SEXTA - DO FORO 

16.1 - Ficando eleito o Foro da Comarca de Po96es, Bahia, para ajuizamento de quaisquer 
quest6es criundas ごここ「e5こににここ二 ti atこ  ここ白1renロncia expressa de qualquer outro, por mais 
privilegiado oue S自a 

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 AraI〕 jo Mascarenh?s 
MunIciかo de PocCesーこA Lorena Santos Mascarenhas 

Contratante 
Secretria Municipal de Sa自deContratante 

LEOMAR MENDES DE SOUZA 
Contratado 

TESTEMUNHAS 

1-CPF 

   

2
一  

GRE 
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GABINETE DO PREFEITO 

Do: Gabinete do Prefeito. 
Para: Comissao de Licita9o 

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

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

servi9o de Enfermagem cru Unidade de Atendimento e Enfrentamento 自  COVID19 e Unidade de 

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

seguinte prestador de servi9o (Tabela 01 - item 24 do edita! 005/2029), conforme especifica9o 

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

INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, com base no caput do art. 25, da Lei 8.666/93, Portaria n。  
1 .445, de 29 dc maio de 2020. e suas posteriores altera96es a fim de que a Comissao de Licitaao 

proceda com os trmites legais. conforme Legislaao especifica em vigor. 

Po96es, 30 de setembro de 2020. 

Leandro山s jo Masf arenhas 

o iviunicgai 
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MUNICiPIO DE PO9OES 
Estado da BahIa 

PORTARIA N. 001/2020. 

De 02 de janeiro de 2020. 

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

白mbito do Municipio de Po加es - BA e d白  outras provid6ncias. 

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

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

assim como nos demais dispositivos legais pertinentes, 

RESOLVE: 

Art. 1。. Alterar, nos termos do art. 51 da Lei Federal n。. &666/1993, a 

Comiss白o Permanente de Licita"o do Municipio de Po"es - 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自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 Licita96es e Contratos. 

II - 10 membro: Keli Cristina Lima Santos Gomes, no de matricula 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 servios gerais. 

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

Licita9白o do Municipio de Po96es - BA: 

I - 10 suplente: Marlucia Teixeira Rocha, no de matricula 4.775, ocupante 

do cargo de chefe da Se弾o de Contratos; 

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

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

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

ocupante do cargo de chefe do Departamento de Compras 

 

p 挙6畿  
41・“~・・～  

Pra'a da Bandeira, N' 02, Bairro Centro, Po'esー  Bahia, CP 45.260400. 

I 
I 

CERTIFICA9AO DIGITAL: EEZ8M+J2FK2NRQKVLMV/YG 

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

substituir白o qualquer membro da Comiss昏o Permanente de Licita9百o do Municipio 

de Po96es - BA, a exce"o do Presidente. 

Art. 3.. Substituir o Presidente da Comiss百o Permanente de Licita"o, 

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

membro 

Art. 4. Os membros da Comiss百o Permanente de Licita"o do Municipio 

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

comiss白o, salvo se posi9ao individual divergente estiver devidamente fundamentada 

e registrada em ata lavrada na reunio em que estiver sido tomada a decis百o 

Art. 5. Alm das atribui加es constantes no art. 51 da Lei Federal no 

8.666196, aos membros da Comissきo Permanente de Licita弾o do Munic「pio de 

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

relativos aos certames licitatrios, bem como adotar medidas para realiza9ao do 

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

contlitem com as compet6ncias do Poder Executivo 

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

do Municipio de Po96es - BA ser白  de um ano 

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

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

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE e CUMPRA-SE 

Po96es - BA, 02 de laneiro de 2020 

LEANDRO ARAOJO MASCARENHAS 

Prefeito Municipal 

 

p ts 
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Pra,a da Band.ira, N' 02, Bairro contro. Po .s - Bahia, CP 45260400. 

~ . ● 

CERTIFICAいO DIGITAL: FEZ8M+J2FK2NRQKVLMV/YG 

Esta edi"o encontra-se no site oficial deste ente. 
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Po96es - BA, 01 de outubro 

Jo吾o Pedro ' i teiro do Nascimento 
_Presid e da Comisso 

Mミ flixeir1ocha 
Membro da Comisso 

Celre Meira Pereira 
Membro da Comissao 

TERMO DEINEXIGIBILIDADE DE LICITA AONo INX 076/2020 FMS, VINCULADO AO 
PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 166/2020 

A COMISSAO DE LICITAcAO, no uso de suas atribui96es legais, 
CONSIDERANDO que a Prefeitura Municipal de Po96es necessita proceder a servi9o de 

Enfermagem em Unidade de Atendimento e Enfrentamento a COVIDI9 e Unidade de Pronto-atendimento 
na assistencia a pacientes suspeitos ou diagnosticados com aCOVID 19 os seguinte prestador de servi9o 
(Tabela 01 - item 24 do edital 005/2029). Por isso para restabelecer a ordem e o bom funcionamento do 
ente pbblico pe9o que se firme contrato com respectiva empresa abaixo por apresentar proposta mais 
vantajosa, obedecendo a s normas da Lei 8.666/93. conforme especificaao da Secretaria Municipal de 
Sa"de solicitante do objeto; 

CONSIDERANDO o Parecer emitido pela Assessoria Juridica desta Prefeitura que recomendou nor 
inexigiolliaaoe Ge Licita9ao; 

CONSIDERANDO que a, empresa atendeu' as exigencia de qualifica9o fiscal e trabalhista e juridica;
fl1tTCTnrn A XTflfl - - - 

~ 	プーy」lm"Lr、上’IJ旦que ria uisponioliioaue cc . recursos Itnanceiros para arcar com os custos da 

e 
ー 	， 	ソyユy且”“ytiW'3・りUじ a!ci讐aouoart. iy! com9 inciso 入入」 co anil, ambos ciaしonstitui9ao,e 

ca perrena narmonia. us termos cia lei descritos no art. 37 nos taz crer se trata do Poder P"blico local a 
competencia. Referida competncia se espraia pelas seguintes mat6rias: a) regulamentaao: bi fiscalizac且o: 
c) controle; d) execu9ao do servi9o, que poder ser feita diretamente ou atrav6s de terceiros e tamb6m nor 
pessoa fisica ou juridica de direito privado 

CONSIDERANDO, duas certeza: a) a administra頭o publica, como regra, deve contratar por meio 
de licita9ao; b) o Poder politico local jamais se eximir de prestar o servi9o p丘blico a sua popula9ao. 
Ambos s吾o 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 estao dentro do praticado no mercado, preenchem as condic6es 
e requisitos para atenoer ao objeto solicitado, cujo contrato devera ser celebrado com observancia das 
regras previstas da 8.666/93, precipua da Administra叫o, criou-se imediatamente o interesse coletivo 
primまrio visando o interesse social 

Com base no parecer juridico que concluiu que, objetivando cumprir os principios da legalidade. 
morailoace e puoiicioaoe, opinou pela Dispensa de por tratar-se de servi9os necess自rios ao atendimento das 
finalidades precipuas da Administra9ao. Por essas raz6es comiss吾o cumpre o apontado no parecer Juridico. 
usando caput do art. 25, da Lei 8.666/93, Portaria no 1.445, de 29 de maio de 2020, para a contrata 言o de 

~ 	LEOMAR MENDES DE SOUZA. inscrito no CPF sob o n。  030.911555-30 e COR EN no SRi 740-FNP 
ー 

	

	com enuere9o resioenciai a vicia Senador 十rederico (Josta n、’ 110, Bairro Primavera, Po96es - Ba, CEP 
45.260-000, ficando o valor global de R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais). Registre-se e Publique-se. 
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ATA/PARECER DA COMISSAO 



Servi9o de Enfermagem em Unidade de Atendimento e Enfrentamento 自  COVID19 e 
Unidade de Pronto-atendimento na assist白ncia a pacientes suspeitos ou 
diagnosticados com aCOVID 19 os seguinte prestador de servio (Tabela 01 ・  item 24 
do edital 005/2029) 

Objeto 

LEOMAR MENDES DE SOUZA, inscrito no CPF sob o no 030.912.555-30 e COREN 
n。  583.249-ENF, com endere9o residencial a Viela Senador Frederico Costa n。  110, 
Bairro Primavera, Po96es - Ba, CEP 45.260-000 

Contratado 

～う  

ふSICeles - eira Pereira 
Membro da Comiss白o 

iro do Nascimento 
Pぬsidente 

Mar混胃売晶ra Roミ a 
Membro da Comiss白o 

Po96es-Ba, 01 de outubro de 2020 

難 PREFEITURA MUNICIPAL DE POcoES 
些言夢‘力 	CNPJ: 14.200.242/0001-65 
,ots"‘』  SOR 

ATA 
PARECER SOBRE A DISPENSA 

Modalidade 
INEXIGIBILIDADE DE 
Lに汗ACAO 

N" mero 
INX 076/2020 
FMS 

Reunio da Comissao Permanente de Licita9白o da Prefeitura Municipal de Po96es, 
nomeada pela conforme Podaria no 001/2020. Reunida com a finalidade esDecifica 
ae unstru9ao ce processo ae INtAI(iIbILIL)AUヒ  Ub LIUITAgAO, caput do ad. 25, 
da Lei 8.666/93, Podaria no 1.445, de 29 de maio de 2020, modificada pela Lei n。  
8 .993/94 

Tendo em vista as necessidades apontadas pela unidade solicitante, com base no Parecer da 
Procuradoria Juridica Municipal, essa Comiss白o dar andamento ao processo de Dispensa de 
Licita9白o, para a contrata9白o de LEOMAR MENDES DE SOUZA, inscrito no CPF sob o no 
030.912.555-30 e COREM n。  583.249-ENF, com endere9o residencial a Viela Senador Frederico 
Costa no 110, Bairro Primavera, Po96es - Ba, CEP 45.260-000, com um valor de ficando o valor 
global de R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais). Ap6s an白lise profunda sobre a contrata9o 
em comento, ressaltando ter sido dada a devida importncia ao fato de que o pre9o apresentado 
esta condizente com os praticados no mercado, conforme laudo de avalia9白o, n首o havendo, 
portanto, superfaturamento. Nesse interim, somos de parecer favor白vel, pela configura9白o da 
Dispensa de licita9白o, na conformidade do caput do art. 25, da Lei 8.666/93, Portaria no 1.445, 
de 29 de maio de 2020, atualizada pela Lei 8.883 de 08/06/94. Devendo, pois, ap6s a devida 
homologa9ao pelo chefe do Poder Executivo, do nosso parecer, proceder 白  devida publica"o 
nos meios legais, para que surta os efeitos desejados. Nada mais havendo a relatar, deu-se por 

~ 	encerrada a reunio. Assim sendo, eu Jo白o Pedro Ribeiro do Nascimento. Presidente, lavrei o 
ー 	presente registro ae acontecimentos que, aepois ae ;iao e se aprovaao, segue assinaao por IvI im 

Presidente e demais membros da Comissao de Licita9ao 



~ 
血礁臨I 

舞菊  

PREFEITURA MUNICIPAL DE POC6ES 
CNPJ: 14.200.242/0001-65 

ADJUDICA9AO DO OBJETO DO ATO DE INEXtGIBILIDADE DE LICITACAONo INX 07612020 
FMS. 

A Comiss白o Permanente de Licita9白o de Po96es - Bahia, com base no caput do art. 25, da Lei 
8.666193, Portaria n。  1.445, de 29 de maio de 2020, e suas altera96es posteriores, e no Parecer 
Juridico, ADJUDICA o objeto da servio de Enfermagem em Unidade de Atendimento e 
Enfrentamento 白  COVIDI9 e Unidade de Pronto-atendimento na assistencia a pacientes 
suspeitos ou diagnosticados com aCOVID 19 os seguinte prestador de servio (Tabela 01 - item 
24 do edital 005/2029). Visando a contrata9白o de LEOMAR MENDES DE SOUZA, inscrito no 
CPF sob o n。  030.912.555-30 e COREN no 583.249-ENF, com endere9o residencial a Viela 
Senador Frederico Costa n。  110, Bairro Primavera, Po96es - Ba, CEP 45.260-000, com valor 
global de R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais) 

Po96es - Ba, 01 de outubro de 2020 

Joao Pedro Rib-iro do Na-' ento 
sidente 

Celes, eira PereiraMarlucia eixeira Roc 
Membro da Comiss白o Membro da Comissao 



GULnIIeL.. do PLCki,01 de outubro de 2020. 

scarenhas 
cipal 

PRFFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
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RATIFICA AO hO K: ti iUkl、1AL INEXIGIB1LLDADE DE LICITACAONO INX 
U7612t120 FNIS 

A Prefeitura Municipal de Po96es - Bahia. com  base no eaput do art. 25, da Lei 8.666/93, Portaria 
no 1 .445. de 29 dc maio de 2020, e suas altera96es posteriores, e no Parecer Jurdico, Ratifica o 
procedimento de contrata9ao direta por Ato da INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO no mix 
076/2020 EMS, referente a servi9o de Enfermagem em Unidade de Atendimento e Enfrentamento 
a COVIDI9 e Unidade de Pronto-atendimento na assist己ncia a pacientes suspeitos ou 
diagnosticados com aCOVID 19 os seguinte prestador de servi9o (Tabela 01 - item 24 do edital 
005/2029). Mediante exposto lan9o o Ato formal para a contrata o de LEOMAR MENDES DE 
SOUZA, inscrito no CPF sob o n。  030.912.555-30 e COREN n。  583.249-ENF, com endere9o 
residencial a Viela Senador Frederico Costa n。  110. Bairro Primavera, Po96es - Ba, CEP 45.260・  
000, ficando o valor global de R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais).Vigencia do contrato 
01/10/2020 atd 30/11/2020. Ora ratificado. Po早6es. Estado da Bahia. 01 de outubro de 2020. 
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欝 PREFEITURA MUNICIPAL DE POcoES 

鳶無り CNPJ: 14.200.242/0001-65 

CERT!DAO DE PUBLICA9AO EM 

MURAL 

INEXIGIBILIDADE DE LICITACAONO INX 076/2020 FMS 

Certifico para fins de prova, a quem de direito, conforme determina9白o legal, o parecer 
conclusivo do processo de INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, cujo objeto 白  a servi9o de 
Enfermagem em Unidade de Atendimento e Enfrentamento a COVIDI9 e Unidade de Pronto- 
atendimento na assist白ncia a pacientes suspeitos ou diagnosticados com aCOVID 19 os 
seguinte prestador de servio (Tabela 01 - item 24 do edital 005/2029). Mediante exposto lan9o o 
Ato formal para a contrata9ao de LEOMAR MENDES DE SOUZA, inscrito no CPF sob o no 
030912.555-30 e COREN no 5832491ENF,ccrn endere9o residencial a Viela Senador Frederico 
Costa n二  11G. Bairco Fcimavera. Fo加es 一らa. CEP 45.260-000, pelo valor proposto para a 
contrata9ao de ficando o vJo gobal de R$ 2.8'',00 ・  ois mil e oitocentos reais), foi 
ゴこ． ‘ごこーこ  に二Lにりー、j 一、J 一こ一J にこり散‘nc 言し‘b【 c.aFI C誌血．1 a 

Foc3cじ.じ  GA. 31ロ  e utubro dc 020 

uza Costa 
Secretario Municipal de Administ ag. Plan ; Iarnento 



PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 

ー  ．  ‘" 

	 CNPJ!1 4.290.242/0001-65 
七〒応“二に鵬  

HOMOLOGAcAO DA LNEXIG!BILIDADE DE LICITAcAONO INX 076/2020 FMS 

O Prefeito Municipal de Po96es - Bahia, no uso de suas atribui96es legais, e tendo em vista Que 
fora」m cumpridas todas as formalidades do caput do art. 25, da Lei 8.666/93, Portaria n 1 .445.cje 
29 de maio de 2020・  e no Pareccr Juridico. ante a INEXIGIBJLIDADE DE LICITACAO n INX 
076/2020 FMS Objeto: servi9o de Enkrmagem em Unidade de Atendimento e Enfrentamentoa 
COVID19 e Unidade de Pronto-atendimento na assistencia a pacientes suspeitos ou 
diagnosticados corn aCOVi!) I り  ossご  tuine prestador de servi9o (Tabela 01 - item 24 do edital 
005/2029). Mediante exposto lan9o o Ato formal para a contrata9ao de LEOMAR MENDES DE 
SOUZA. inscrito no CPF sob o n。  030.912.555-30 e COREN n。  583.249-ENF, com endere9o 
residencial a Viela Senador Frederico Costa no 110, Bairro Primavera, Po96es - Ba, CEP 45.260ー  
000・  pelo valor proposto para a contrata9o deR$ 2.800.00 (dois mil e oitocentos reais) 

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

ご、‘一J‘ に！ごl[.01 dc outubro de 2020. 

・  



G'lbに二cに 、 ！ - I'--' e outubro de 2020 

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
二ご j 嘱一こ了  (JNP上 14・200・242/0001-65 
叫寅石二に扉煽ブ  

Ao 
Setor dこし cnにb塑dこ二‘ 

Autorizo ao Setor de Contabilidade empenhar o referido processo, remeter ao Setor de Compras 
para formalizar autoriza叫o da servi9o de Enfermagem em Unidade de Atendimento e 
Enfrentamento a COV ID 19 e Unidade de Pronto-atendimento na assistencia a pacientes suspeitos 
ou diagnosticados corn aCOV!l) 19 os seguinte prestador de servi9o (Tabela 01 - item 24 do edital 
005/2029)PROCESSO. Mediante exposto lan9o o Ato formal para a eontrataao de LEOMAR 
MENDES DE SOUZA. inscrito no CPF sob on。  030.912.555-30 e COREN no S83.249-ENF, com 
endere9o residencial a Viela Senador Frederico Costa no 110, Bairro Primavera, Po96es - Ba, CEP 
45.260-000, pelo valor proposto para a contrata戸o de ficando o valor global de R$ 2.800,00 (dois 
mil e oitocentos reais), e posterior quita戸o 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAtDE 
CNPJ: 11.113.324/0001-52 

CONTRATO N. 241-1/2020 - FMS 

濃
TRATO DE
ENTRE SI置冨需8験譜IcosODE 

PO9OES JUNTAMENTE COM O FUNDO 
MUNICIPAL DE SAODE, E LEOMAR MENDES 
DE SOUZA. 

O MUNICiPIO DE PO9OES ESTADO DA BAHIA, pessoa juridica de direito pロblico, com sede 
na Pra9a da Bandeira, 02 - Centro - Po96es - Bahia ・  FONE/FAX (77) 3431-5820, inscrita no 
CNPJ sob fl.0 14.242.200/0001-65, neste ato representado pelo Ilm.o Leandro A!ajo 
Mascarenhas, Prefeito Municipal, JUNTAMENTE COM O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, 
devidamente inscrito no CNPJ sob on。  11.113.324/0001-52, com sede 白  Rua Cardeal da Silva, 
n。  75, Bairro Centro, cidade de Po96es - Bahia, representado neste ato por, Lorena Santos 
Mascarenhas, gestora do referido Fundo ora denominado CONTRATANTE e do outro lado, 
LEOMAR MENDES DE SOUZA, inscrito no CPF sob o no030.912.555-30 e COREN no 583.249- 
ENF, com endere9o residencial a Viela Senador Frederico Costa no 110, Bairro Primavera, 
Po96es ・  Ba, CEP 45.260-000, aqui denominado(a) CONTRATADO (A), com base nas 
disposiゆes da Lei Federal 8.666 de 21 de junho de 1993 e alterada pela Lei 8.883/94, resolvem 
celebrar o presente Contrato de Presta弾o de Servi9os, oriundo da Inexigibilidade de Licita 
n。  INX 076/2020 FMS, mediante as cl白usulas e condi加es seguintes 

CLUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

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

CLAUSULA SEGUNDA - DO PRE9O E FORMA DE PAGAMENTO 

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

2.2 - A Contratada ficar obrigada a aceitar, nas mesmas condi加es deste contrato, acrscimos 
ou supress6es na aquisi"o dos materiais objeto da presente licita弾o, de at 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加es 

CLUSULA TERCEIRA - DO PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO 

3.1 - O presente contrato ter vigencia de 01/10/2020 at 30/11/2020, prorrog自vel por igual 
periodo, na forma do art. 57 da lei 8.666, de 21 de junho de 1993, com as altera"es posteriores, 
caso nao haja manifesta"o contrria por qualquer das partes nos trinta dias antecedentes ao 
trmino do prazo aqui estipulado 

CLAUSULA QUARTA ・  DA FORMA DE EXECVAQ 4%- t' V 



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

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

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

CLAUSULA QUINTA - DAS OBRIGAC6ES 

5.1 - Caber ao Contratante: 
a) A CONTRATANTE se obriga a cumprir as condi加es pactuadas neste e os prazos para 
pagamento; 
b) A Contratante se reserva no direito, de fiscalizar durante a vigencia do contrato, a execu"o 
dos servi9os ora contratados, solicitando todas as informaゆes que julgar necess白rio; 
c) Publicar o resump do Contrato e os Aditamentos que houver, no Di自rio Oficial do Municipio, 
at白  o QUINTO DIA UTIL do mes 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ゆes da Lei no 8 .883/94; 
d) Designar, no ato da assinatura deste contrato, preposto para acompanhar e fiscalizar a 
execu弾o dos servi9os, com poderes plenos para gerenciar tcnica e administrativamente o 
mesmo; 
e) Fornecer, em tempo h白bil, a CONTRATADA todos os elementos tcnicos e administrativos, 
necess白rios a execu戸o dos servi9os, bem como entregar livre e desimpedidas as 白  reas onde 
serao realizados os servi9os, objeto deste contrato; 
o Sempre que necess自rio se fizer, designar um representante e/ou funcion白rio para 
acompanhar e fiscalizar a execu"o do presente Contrato, que dever anotar em registro prprio 
todas as ocorrncias verificadas; 

5.2 - O Contratado obriga-se a: 

a) ResponsabiliZaFse pelos .anos causados a Contraねnte ou a . 「ce . ros,deco「「en把sde 
sua culpa ou dolo na execu弾o do Cont「蹴0,nao exdulndo ou reduzindo essa responsabilidade 
aisca"za,o ou acompanhamen加 pela Contraねn似  
b) A CONTRA丁ADAobrI9a~se a execuい「 os senII9os ora contraねdos,no periodo em que se 
fiz'r necess自ho,com zelo,desempenho e qualidade 伯cnica, necess白ha a sa廿sねめnaa 
pri 
dc processo,a伯ot喰nsI加eIll 」ul9ado da senkn9a,Inc山sIve arcar com todas as cusねs 」udiciais 
rei 「en拍s aos recursos interpostos 
c) SOlucionar todos os eventuaIs p「obIemas pedinenks ou relacIonados com a e×ecu"o 
dcs senh9os o切e加 do contra加， mesmo que para Isso outra so山’on百opre、Iisね nesk,tenha 
que ser apresen伯da,para aprova戸oei「1lplementa"o, sem 6nus adidonais para a Contraねn似  
d) S6 divul9ar Inbrma加es acerca da presta"o dos senII9os,0切eb desta hcita弾o,que 
envolva o no「1le da ContratankI 「1lediante sua p厄vla e expressa aubriza弾oI 
e) Presね「 esdarecirTlen加s a Contraねn絶 sobre eventu司sa加sou ねtos noticiados que 
envoIvam a Contraねda,independen加Illen加  de solicita頭OI 
f)  
despesas deco「「enks de dams causados por culpa ou dolo de seus empre9ados,prepostos 
e/iu contra伯dos,bem como obn9a「一se por quaisque「「esponsabIlidades deco「「entes de a96es 
jud画ais que lhe venha「1l a ser athbuidas po「句「9ade 厄i， 「eladonadas com o cumpri「1len切 do 
prsen把α）ntra慨  
9) 	Se houver a"o trabaIhis伯 envolve叫o os senh9os pre試ados,a contra伯da adota伯 as 
prv司encias neces5飢ias no senセdode 両ョseNar a 6ontra加nte e de mant創a a salvo de 

ResponsaDlllzar-se peios aanos causaaos a uontratante ou a terceiros, aecorrentes ae
a culpa ou dolo na execu o do Contrato, n o excluindo ou reduzindo essa responsabilidade
iscaliza o ou acompanhamento pela Contratante;

A CONTRATADA0briga-se a executar os servios ora contratados, no perodo em que se
er necessrio, com zelo, desempenho e qualidade tcnica, necessria a satisfatria a
?sta o dos referidos servios, cabendo a parte contratada dar andamento aos ulteriores atos
processo, at o trnsito em julgado da sentena, inclusive arcar com todas as custas judiciais

rerentes aos recursos interpostos
Solucionar todos os eventuais problemas pertinentes ou relacionados com a execu o

s servios objeto do contrato, mesmo que para isso outra solu o n o prevista neste, tenha
e ser apresentada, para aprova o e implementa o, sem onus adicionais para a Contratante;

S divulgar informa es acerca da presta o dos servios, objeto desta licita o, que
volva o nome da Contratante, mediante sua prvia e expressa autoriza 

o;Prestar esclarecimentos a Contratante sobre eventuais atos ou fatos noticiados que
volvam a Contratada, independentemente de solicita 

o;Responsabilizar-se pelo nus resultante de quaisquer a es, demandas, custos e
spesas decorrentes de danos causados por culpa ou dolo de seus empregados, prepostos
u contratados, bem como obrigar-se por quaisquer responsabilidades decorrentes de a es

Jiciais que lhe venham a ser atribudas por fora de lei, relacionadas com o cumprimento do
esente contrato;

Se houver a o trabalhista envolvendo os servios prestados, a contratada adotar as
ovidncias necessrias no sentido de peservar a Contratante e de mant-la a salvo de
ivindicaces. demandas. Queixas ou rwesenta es de aualquer naturezaa, n o o 

I麟I鷲I 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAtDE 
CNPJ: 11.113.324/0001-52 

conseguindo, se houver condena"o, reembolsar a Contratante das importncias que este 
tenha sido obrigado a pagar, dentro do prazo improrrog白vel de 10 (dez) dias o teis a contar da 
data do efetivo pagamento; 
h) 	Cumprir, fielmente, as obriga叩es assumidas, de modo que os servi9os contratados se 
realizem com esmero e perfei●o, executando-os sob sua inteira responsabilidade; 
I) 	A CONTRATADA dever manter, durante toda a execu頭o do contrato, todas as 
condi96es de habilita頭o e qualificaいo exigidas na licita"o, conforme previsto no Art 55, inciso 
XII da Lei no 8.666/93 

Pargrafoo nico: A empresa dever apresentar junto com a(s) nota(s) fiscal(is) e/ou fatura(s) 
I. Prova de regularidade junto 白  Fazenda Municipal; 
II. Prova de re9ularidade junto 合  Fazenda Estadual; 
Ill. Prova de regularidade junto a Fazenda Federal, referente a Dvida Ativa da Uniao e 

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

CLUSULA SEXTA - DA RESCISAO 

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

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

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

CLUSULA SETIMA - DA CESSAO OU TRANSFERENCIA 

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

CLUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES 

8.1 - O descumprimento, parcial ou total, de qualquer das clusulas contidas no presente 
contrato sujeitar o Contratado as sanゆes previstas na Lei 8.666/93, garantida a prvia e ampla 
defesa em processo administrativo. 

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

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

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

βそメA 
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響  PREFEITURA MUNICIPAL DE POcoES 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 

I 	CNPJ: 11.113.324/0001-52 

§ 3。・  A Administra"o se reserva ao direito de descontar do pagamento devidoa 
contratada o valor de qualquer multa porventura imposta em virtude do 
descumprimento das condi"es estipuladas no contrato. 

§ 4。ー  A multa prevista nesta cl白usula n白o tem carter compensat6rio e o seu pagamento 
nao eximir o Contratado da responsabilidade de perdas e danos decorrentes das 
infra加es cometidas. 

CLAUSULA NONA ・  DA PUBLICA9AO DO CONTRATO 

9.1 - O extrato do presente contrato dever ser publicado no mural de publica弾o de atos 
administrativos da Prefeitura e no Di自rio Oficial do Municipio, no prazo estabelecido no pargrafo 
白fim‘、 HC' っ叶  Rl Hっ i ai p RRAIOつ 

● ご讐黒篇鴛鴛RAMENTcontrataoな。 previstos nas seguintes contas 
oramentarias, proporcionalmente: 

Secretaria Secretaria Municipal de Sa自de 
Unidade Oramentria: 	03.07.01 - Fundo Municipal de Saロde de Po96es 
Projeto I Atividade: 2038 ・  Manuten弾o da Secretaria de Sa自de 

2.044 - Manuten'o do Bloco MAC - M6dia e Alta complexidade 
2.040 - Gesto das aゆes de Aten,o B白sica 
2068 - Enfrentamento da Emergencia em Saロde - COVID 19 

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

02 - exceto para a atividade 2068 

CLUSULA DECIMA PRIMEIRA- DOS TRIBUTOS E DESPESAS 

S 11.1 - Consistir6 nus do CONTRATANTE as despesas decorrentes da formaliza叫o deste 
contrato 

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA VINCULAいO E ADJUDICAいO 

12.1 - O Contrato n。  241-1/2020 - FMS, est vinculado ao processo de Inexigibilidade de 
Licita"o n。  INX 076/2020 FMS, conforme art. 61 da Lei 8.666/93, e adjudicado a empresa 
Contratada. 

CLUSULA DECIMA TERCEIRA - REGIME DE EXECUいO 

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

CLUSULA DECIMA QUARTA - DO ATO LICITATORIO 

14.1 ・  Baseado no caput art. 25, da Lei 8.666/93 白  inexigvel licita叫o publica, nos termos do 
processo de lnexigibilidade no INX 076/2020 F 

CLUSULA DECIMA QUINTA - DO REAJUS 



Leand四”セMaskarenhas 
IvIunlcI旦ツ9er叩oesr bA しontratante i 

Lorena Sailt6s Maicarenhas 
Secretria Municipal de Sa"de 

Contratante 

CPF:n-1 (O10 11.1D9 り  
2-息一  

CPF らフ Yo6g、しら（ 5- 

TESTEMUNHAS' 

, 

1. 

TESTEMUNHAS:

1
- 	 r, 'iI r 

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

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

CLAUSULA DECIMA SEXTA 一  DO FORO 
16.1 - Ficando eleito o Foro da Comarca de Po96es, Bahia, para ajuizamento de quaisquer 
quest6es oriundas do presente contrato, com rennda 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 presenCa de 02 (duas) testemunhas, para que surta os efeitos legais esperados. 

Po加es, 01 de outubro de 2020. 

右ヌ刃mへa八人、Lし魂っ支 8幻Mち八  
LEOMAR MENDES DE SOUZA 

Contratado 



蔵I覇l PREFEITURA MUNICIPA.L DE POCOES 
」臨弘夢‘ 	CNPJ: 14.200.242/0001-65 

． 二二, 只剖．ンに、コ・  
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RATIFICA9AO DO ATO FORMAL DE INEXTGIBILIDADE DE LICITA9O No INX 076/2020 FMS 

O Prefeito Municipal de Po96es.., BA, no uso da compet 白  nela que lhe outorga o 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, torna 
p u blico a ratifica9ao do Ato da Inexigibilidade de Licita9白o n。. INX 076/2020 EMS, conforme parecer da 
Comissao Permanente de Licita9自o e Parecer Juri dico emitido pela Procuradoria Jur I dica Municipal vem 
fbrmalizar A INFXIGIBIIJ DADE DO PROCEDIMENTO LICITATdRIO, para contrata9白o direta, LEOMAR MENDES 
DE SOUTh, inscrito no CPF sob o n。 030.912.555-30 e COREN n。  583.249-ENF. corn endere9o residencial a Viela 
Senador Frederico Costa if 110, Bairro Primnavera, Po96es - Ba, CEP 45.260-000, Obieto Servico de Enfermagem 
em uniaaae oe I uenairnent.o e L ntrentamento o LUVIUIY e Unidade de Pronto-atendimento na assist e ncia a 
pacientes suspeitos ou diagnosticados curti aCOVID 19 os seguinte pi'estador de servi9o (Tabela 01 - item 24 do 
edital 005/2019). Valor global de R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais) constante do respectivo Processo de 
Inexigibilidade de Licita9ao No INX 076/2O2OFMS vig e ncia 30/11/2020, devendo ser celebrado o contrato 
corn: , Inscrita no CPF sob o n。  822.016.175-20 e COREN n。  642.662. com  endere9o,Publique-se no local de 

Scostume. Celebre-se o respecUvo contrato, que sera regido obedecendo a s formalidades de direito p u blico. na  
~orma oo art. oi e b乙  ua lei n 6.bbbノりi, cuja minuta rol aprovada pela Procuradoria Jur i dica. Gabinete do 

r-rereito, tu I oe ouruoro cc ZULU. I eaniro Ara U JO Mascarenbas - Freleito Municipal 

HOMOLOGACAO DA INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO No INX 076/202OFMS 

O PREFEITO MUNICIPAL DE PO9oES, BAI lIA, no uso de suas atribui96es legais, e tendo em vista que foram 
cumpridas todas as formalidades da Lei ri0 8.666/93, e suas posteriores altera96es, Lei Complementar n 
123/2006, 147/14 e Decreto 065/2017, ante a INEXIGIBILIDADE de Licita9白o no 1NX076/2020 FMS, OBJETO 

Servi9o de Enfermagem em Unidade de Atendimento e Enfrentamento d COVID 19 e Unidade de Pronto- 
atendimento na assist e ncia a pacientes suspeitos ou diagnosticados com aCOVID 19 os seguinte prestador de 
servi9o (Tabela 01 - item 24 do edital 005/20 1 9)..E atentando ao Parecer da Comiss白o Permanente de licita9ao, 
HOMOLUGA o processo de INEXICIBILIDADE de Licita 白o, para a contrata,o direta formalizar A 
INEXIGIBILIDADE DO PROCEDIMENTO LICITATORIO, para contrata9ao direta de, LEOMAR MENDES DE SOUZA, 
inscrito no CPF sob o n。  030.912.555-30 e CORF,N n。  583.249-ENE. com  endere9o residencial a Viela Senador 
Frederico Costa n。  110, Ba irro Primavera, Po96es - Ba, CEP 45.260-000,,,Valor Global de: R$2.800,00 (dois mil e 
oitocentos reaisLViue ncia 30/11/2020. Gabinete do Prefeito. 01 de outubro de 2020. l.eandrn Ara 白 in 
iviascarennas - rreieitov unicipai 

EXTRATO DO CONTRATO No241-1/202 FMS INEXIGIBILIDADE No INX 076/2020 FMS 

CONTRATANTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PO9OES COM COOPARTICIPA9AO DO FUNDO MUNICPAL DE 
SAuDE,inscritonoCNPJ sobon。  11.1 13.324/0001-52,comsede a RuaCardealdaSilva,75 - BairroCentro ー  
CEP. 45.260-000, representado por Lorena Santos Mascarenhas - CONTRATADA - formalizar A 
INEXIGIBILIDADE IDO PROCEDIMENTO LICITAT6RIO, para contrata9白o direta de 一  LEOMAR MENDES DE 
SOUZA, inscrito no CPF sob o n。  030.912.555-30 e COREN n。  583.249-ENF, com endere9o residencial a Viela 
Senador Frederico Costa n。  110, Bairro Primavera. Po"es- Ba, CEP 45.260-000,, conforme Inexigibilidade noINX 
076/2020 FMS, objeto: Servi9o de Enfermagem em Unidade de Atendimento e Enfrentaniento a COVID19 e 
Unidade de Pronto-atendimento na assist e ncia a pacientes suspeitos ou diagnosticados com aCOVID 19 os 
seguinte prestador de serviGo (Tabela 01 - item 24 do edital 005/2019). Data do Contrato 01 / 10/2020. Valor do 
Contrato: RS 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais) Vig e ncia 30/11/2020. Secret 白 ria Municipal de Sa丘 de 
Lorena Santos Mascarenhas, Prefeito - Leandro Ara 自  jo Mascarenhas 

Jornal Tribuna do Sert'o ・  Edi9ao disponivel no site www.sertaohoje.com.brpublicacoes 
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NOME-OBJETO 
CONTRATO 

VALOR PRAZO MODALIDADE 
LICITAÇÃO 

COOPBRASIL 	COOPERATIVA 	DE 
TRABALHO 	EM 	SERVIQOSsoa 
jurídica de direito privado, Inscrito no CNPJ n" 
22331.020/0001-88, corn endereço comercial 
Avenida Tancrcdo Neves, n" 2539, Bairn,CONTRATO 
caminho das arvores -Salvador- Bahia,objeto 
prestações 	de 	servicosde 	contratação 	de 
pessoalem atendimento a Secretaria Municipal 
de Sande 

N" 
244/2020EMS 

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

PREGÃO PRESENCIAL 
N" 011/2020, 

LEOMAR MENDES DE SOUZA, inscrito 
no CPF sob o n" 030.912.555-30 e COREN a° 
583.249-ENF. 	coin 	endereço 	residencial 	a 
Viela Senador Frederico Costa n° 110, Bairro 
Primavera. 	Poções 	- 	Ba, 	CEP 	45.260- 
000,objetoserviço de Enfermagem em Unidade 
de Atendimento e Enfrentamento A COVID19 
e 	Unidade 	de 	Pronto-atendimento 	na 
assistência 	a 	pacientes 	suspeitos 	ou 
diagnosticados com aCOVID 19 os seguinte 
prestador de serviço (Tabela 01 	item 24 do 
edital 005/2019). 

CONTRATO N° 244- 
1/2020FMS 

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

SUSILENE 	DA 	SILVA 	CARVALHO, 
Inscrita no CPF sob o n° 822.016.175-20 e 
COREN 	no 	642.662, 	com 	endereço 
endereço residencial a Rua 01, n° Si. 
Loteamento Nuncio, 	Bairro Saõ 	Paulo, 
Poções 	- 	Ba, 	CEP 	45.260 000„objeto 
serviço 	de 	Enfermagem 	em 	Unidade 	de 
Atendimento e Enfrentamento a COVID19 e 
Unidade ,de Pronto-atendimento na assistência 
a pacientes suspeitos ou diagnosticados com 
aCOV1D 19 os seguinte prestador de serviço 
(Tabela 01 - item 24 do edital 005/2019). 

CONTRATO N" 244- 
2/2020FM8 

R$ 2.800,00 
01/10/2020 A 
30/11/2020 INX9r 077 

LUZIANI SANTOS SCHETTINI, inscrita 
no 	CPF 	sob 	o 	n° 	026.341.375 67 	e 
COREN n° 581.861 ENF, com endereço 
residencial a Rua Coronel Maneca Moreira 
n° 134, Centro, Poções - Ba, CEP 45.260- 
000„objeto 	serviço 	dc 	Enfermagem 	cm 
Unidade de Atendimento e Enfrentamento a 
COVID19 e Unidade de Pronto-atendimento 
na 	assistência 	a 	pacientes 	suspeitos 	ou 
diagnosticados com aCOVfD 19 os seguinte 
prestador de serviço (Tabela 01 	item 24 do 
edital 005/2019). 

CONTRATO N" 244- 
3/2020FMS 

RS 2.800,00 
01/10/2020 A 
30/11/2020 INXN" 078 

SHARUNE 	SOUZA LIMA, 	Insctita no 
CPF sob o n° 033.323.636 14 e COREN 
n° 000-596 648, com endereço residencial 
a Rua Clementine Freire n° 018, Centro, 
Poções 	- 	Ba, 	CEP 	45.260 000,objeto 
serviço 	de 	Enfermagem 	em Unidade 	de 
Atendimento e Enfrentamento a CON1D19 e 
Unidade de Pronto-atendimento na assistência 
a pacientes suspeitos ou diagnosticados com 
aCOVID 19 os seguinte prestador de serviço 
(Tabela 01 - item 24 do edital 005/2019). 

CONTRATO N° 244- 
3/2020FMS 

RS 2.800,00 
01/10/2020 A 
30/11/2020 INXN° 079 

06 de outubro de2020 
Jo'o Pedro Ribeiro do Nascimento 

Chefe do Departamento de Licita96es eContratos 

06 de outubro de2020 
Joao Pedro Ribeiro do Nascimento 

Chefe do Departamento de Licitações eContratos 
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Tera-feira 
6 de Outubro de 2020 
B - Ano ・ No 970 Po96es 

Di'rio Oficial do 
W晒酬0 

RATIFICAぐAO DO ATO FORMAL DE INEXIGIBIIIDADE DE LICITAいO No INX 076/2020 EMS 

O Prefeito Municipal de Po96es, BA. no uso da competencia que lhe outorga o capul do art. 25 da Lei Federal 
8.666/93 e suas posteriores altera96es, Lei Complementar n 123/2006, 147/14 e Decreto 065/2017, torna p"blico 
a ratifica9ao do Ato da Inexigibilidade de Licita''o n。. INX 076/2020 FMS, conforme parecer da Comisso 
Permanente de Licita o e Parecer Jurdico emitido pela Procuradoria Juridica Municipal vem formalizar A 
INEXIGIBILIDADE DO PROCEDIMENTO LICITATORIO, pan contrata9言o direta,LEOMAR MENDES DE 
SOUZA, inscrito no CPF sob on 030.912.555-30 e COREN if 583.249-ENF, com endere9o residencial a Viela 
Senador Frederico Costa n。  110, Bairro Primavera, Po'6es - Ba, CEP 45.260-000, Objeto Servi9o de Enfermagem 
em Unidade de Atendimento e Enfrentamento ' COVIDI9 e Unidade de Pronto-atendimento na assistncia a 
pacientes suspeitos ou diagnosticados com aCOVID 19 os seguinte prestador de servi9o (Tabela 01 - item 24 do 
edital 005/2019).Vator global de ItS 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais) constante do respectivo Processo de 
Inexigibilidade de Licita o N。  rNX 076/2020FMS vigencia 30/11/2020, devendo ser celebrado o contrato com:, 
Inscrita no CPF sob o n。  822.016.175-20 e COREN n。  642.662, com endere,o,Publique-se no local de costume 
Celebre-se o respectivo contrato, que ser regido obedecendo a s formalidades de direito pblico, na forma do art 
61 e 62 da lei a。  8.666/93, cuja minuta foi aprovada pela Procuradoria Juridica. Gabinete do Prefeito, 01 de 
outubro de 2020. Leandro Arajo Mascarenhas - Prefeito Municipal 

HOMOLOGAC入O DA INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO No INX 076/2O2OFMS 

O PREFEITO MUNICIPAL DE POぐ6ES, BAHIA, no uso de suas atribui96es legais, e tendo em vista que foram 
cumpridas todas as formalidades da Lei n 8.666/93, e suas posteriores altera'6es, Lei Complementar n 123/2006, 
l47't4 e Decreto 065/2017. ante a INEXIGIBILIDADE de Licita9ao oo INXO76/2020 FMS, OBJETO-Servi9o de 
Enfermagem em Unidade de Atendimento e Enfrentamento ' COVIDIY e Unidade de Pronto-atendimento na 
assistencia a pacientes suspeitos ou diagnosticados com aCOVID 19 os seguinte prestador de servi9o (Tabela 01 ー  
item 24 do edital 005/2019)..E atentando ao Parecer da Comiss言o Permanente de licita"o, HOMOLOGA o 
processo de INEXIGIBILIDADE de Licita''o, para a contrataao direta formalizar A INEXIGIBILII)ADE DO 
PROCEDIMENTO LICITATORIO, para contrata9百o direta de, LEOMAR MENDES DE SOUZA, inscrito no CPF 
sob o n。  030.912.555-30 e COREN n 583.249-ENF, com endere9o residencial a Viela Senador Frederico Costa n 
110, Bairro Primavera, Po96es - Ba, CEP 45.260-000,,,Valor Global de: R52.800,00 (dois mil e oitocentos 
reais),Vigncia 30/11/2020. Gabinete do Prefeito, 01 de outubro de 2020. Leandro Arajo Mascarenhas - Prefeito 
MunicipaL. 

CERTIFICAいO DIGITAL: TDDOJVRIAHGOY(JAX4AT7UQ 

Esta edi"o encontra-se no site oficial deste ente. 
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Dirio Oficial do 
MUNICIPIO Po96es 

Tera-悔ira 
6 de Outubro de 2020 

9 一 Ano 一 N. 970 

EXTRATO DO CONTRATO N。241-1/202 FMS 

INEXIGIBILIDADE N。  INX 076/2020 FMS 

CONTRATANTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE POc6ES COM COOPARTICIPAAO DO FUNDO 
MUNICPAL DE SAUDE, inscrito no CNPJ sob o n 11.113.324/0001-52, com sede' Rua Cardeal da Silva, 75 
Bairro Centro - CEP. 45.260-000. representado por Lorena Santos Mascareithas - CONTRATADA - formalizar 
A INEXIGIBILIDADE DO PROCEDIMENTO LICITAT6RJO, para contrata9Ao direta de - 	LEOMAR 
MENDES DE SOUZA, inscrito no CPF sob o n 030.912.555-30 e COREN n 583.249-ENF, com endere9o 
residencial a Viela Senador Frederico Costa nu 110, Bairro Primavera, Po96es - Ba, CE? 45.260-000,, conforme 
Inexigibilidade no iNX 076/2020 FMS, objeto: Servi9o de Enfermagem em Unidade de Atendimento e 
Enfrentamento ' COVIDI9 e Unidade de Pronto-atendimento na assistencia a pacientes suspeitos ou 
diagnosticados com aCOVID l9os seguinte prestador de servi9o (Tabela 01 - item 24 do edital 005/2019).Data do 
Contrato 01/10/2020. Valor do Contrato: R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais) Vigncia 30/I 1/2020. Secretria 
Municipal de Saude Lorena Santos Mascarenhas, Prefeito - Leandro Arajo Mascarenhas 

CERTIFICA9AO DIGITAL: TDDOJVRIAHGOYUAX4AT7UO 

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



PREFEITURA 
....,...n., 

MUNICIPAL DE POÇÕES 
ESTADO DA BAHIA 

EXTRATO MES DE OUTUBRO DE COVID/I9 DE 2020 
NOME— OBJETO 

CONTRATO 
VALOR 

PRAT.° MODALIDADE 
LICITAÇÁO 

COOPBRASIL 	COOPERATIVA 	DE 
TRABALHO 	EM 	SERVIÇOS, 	pessoa 
juridica de direito privado. Instill° no CNRY if 
22.331.020/0001-88. corn endereço comercial 
Avenida Tancredo Neves. n° 2539, Bairro. 
caminho das árvores —Salvador- Babia.objeto 
prestações 	de 	serviçostle 	contrataçao 	de 
pessoalem atendimento a Secretaria Municipal 
de Sande 

CONTRATO 
244/2020EM N" S 

RS 255.000,00 01/10/2020 ii 
31/12/2020 

PREGÁO 
N' 011/

PRESENCIAL
2020, 

LEOMAR MENDES DE SOUZA, inscrito 
no CPF sob o if 030.912.555-30 e COREN if 
583.249-ENT, 	corn 	endereço 	residencial 	a 

Vida Senador Frederico Costa n" 110, Bairro 
Primavera, 	Poções 	- 	Ba, 	CEP 	45.260- 
000,objetoserviço de Enfermagem cm Unidade 
dc Atendimento e Enfrentamcnto a COVIDI9 
e 	Unidade 	de 	Pronto-atendimento 	na 
assisiancia 	a 	neckties 	suspeitos 	ou 
diagnosticados com aCOVID 19 us seguinte 
prcinador de serviço (Tabela 01 - item 24 do 
edits! 005/2019). 

CONTRATO N" 244- 
1/2020FMS 

R$ 2.800,00 
01/10/2020 A 

30/11/2020 INXN' 076 

SUSILENE 	DA 	SILVA 	CARVALHO, 
Inscrita no CPF sob o n° 822.016.175-20 e 
COREN 	no 	642.662, 	com 	endereço 
endereço residencial a Rua 01. no 51. 
Loteamento Nuncio, 	Barro Sad Paulo, 
Poções 	- 	Ba, 	CEP 	45.250-000,.objeto 
serviço 	de 	Enfermagem 	em 	Unidade 	de 
Atendimento e Enfrentamento a COVIDI9 e 
Unidade de Pronto-atendimento na assistência 
a pacientes suspeitos ou diagnosticados com 
aCOVID 19 os seguinte prestador de serviço 
(Tabela Cl - item 24 do edital 005/2019). 

LONTRAI 0 V 244- 
212020EMS 

R$ 2.800.00 
01/10/2020 it 
30/11/2020 IN XN• 077 

LUZIANI SANTOS SCHETTINI, inscrita 
no 	CPF 	sob 	o 	n° 	026.341.375-57 	e 
COREN no 581.861-ENF, com endereço 
residencial a Rua Coronet Maneca Moreira 
n° 134. Centro, Poções - Be, CEP 45.260- 
000.,objetta 	serviço 	de 	Enfennagem 	em 

Unidade de Atendimento e Enfrentamento a 
COVIDI9 e Unidade de Pronto-utendimento 
na 	assistência 	a 	pacientes 	suspeitos 	ou 
diagnosticados com aCOVID 19 os seguinte 
preatador de serviço (Tabela 01 - item 24 do 
edital 005/2019). 

CONTRATO N" 244- 
3/2020FMS 

R$ 2.800,00 
01/10/2020 Á 
30/11/2020 8  INXN"07 

SHAFtLINE 	SOUZA LIMA, 	Insctita no 
CPF sob o n° 033.323.635-14 e COREN 
n° 000-596 648, com endereço residencial 
a Rua Clementine Freire n° 018, Centre, 
Poções 	- 	Ba, 	CEP 	45.260-000,objeto 
serviço 	de 	Enfermagem 	em 	Unidade 	de 
Atendimento e Enfrentamento a COVIDI9 e 
Unidade de Pronto-atendimento na assistência 
a pacientes suspeitos ou diagnosticados com 
aCOVID 19 os seguinte prestador de serviço 
(Tabela 01 - item 24 do ed Rat 0115/20191. 

CONTRATO N' 244- 
3/2020ENIS 

RS 2.800,00 
0I/1012020 Á 
30/11/2020 IN XN' 079 

06 de outubro de2020 
Joao Pedro Ribeiro do Nascimento 

Elide do Departantento de Licitações e Cont -atos 

( 
「  
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Terea-feira 
6 de Outubro de 2020 

11 - Ano - N° 970 

CERTIFICA9AO DIGITAL: TDDOJVRIAHGOYUAX4AT7UQ 

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

CERTIFICAÇA0 DIGITAL: TDDOJVRIAHGOYUAX4AT7U4 

Esta edigao encontra-se no site oficial deste ente. 
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