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PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
CNPJ: 14.200.242/0001-65 

電糾1警鷲題蕉瓦肩f 

CAPA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITA9AO 
PROCESSO ADMINISTRATIVO: No 146/2020. 

MODALIDADE LICITAT6RIA: INEXIGIBILIDADE DE LICITA9AO N。  INX 070/2020 FMS 

UNIDADE SOLICITANTE: Secretaria Municipal de Sa自de 

OBJETO: contrata9白o direta por Inexigibilidade de Licita9白o referente a Servi9os de 
Enfermagem em Unidade de Atendimento e Enfretamento 自  COVID 19PROCESSO. 

CONTRATADO: SUSILENE DA SILVA CARVALHO, inscrita no CPF sob o no 

822.016.175-20, e COREN sob o n。  642.662, com endere9o a Rua 01, n.51, Lot Nuncio, 

Bairro S白o Paulo, Po9oes - Ba, CEP: 45.260-000. 

VALOR GLOBA': R$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais). 

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

a medida provis6ria no 926/2020. 

DATA DA DISPENSA: 18 de agosto de 2020. 

DATA DA RATIFICA9AO: 18 de agosto de 2020. 

DATA DA CONTRATA9AO: 18 de agosto de 2020. 

VIGENCIA: 18/08/2020 at 28/09/2020 

COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO 

RESUMO DE TODO O PROCESSO JA FINALIZADO 
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熱  
PREFEITURA MUNICIPAL DE P0C0ES 
G481NE l'E IM SECRETARIA MUNlCIPAL DE SAUDE 

CNPJ: 11.113.324/0001・52; 

Em Po96es, 13 de agosto de 2020. 

Of. 371/2020 

Exmo. Sr. 
Leandro Arajo Mascarenhas 
Prefeito Municipal de PoC6es 

REFERENTE A: Solicita,o de Contrata"o de Servi9os de Enfermagem para as 
. 	 a es de」  Atendimento 

p
ara Enfrentamento da COVID-19 - SUSILENE DA SILVA

CARVALHO. 

Senhor Prefeito, 

Considerando, 

1. Que o Credenciamento 6 ato administrativo de chamamento p"blico para pr - 
qualificar profissionais de nivel superior e empresas para presta9白o de servi9os 
temporrios, mediante contrata9白o por tempo determinado, na execu9白o 
servi9os, atividades e a96es da 白  rea de sa自de, observando situa9es de 
excepcional interesse p白blico a serem atendidas. 

● 
2. Que o Municipio de Po96es realizou Credenciamento de Prestadores de 

Servios de Sa自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。  37412017 de 10 de 
novembro de 2017 a contrata"o de profissionais credenciados ser efetivada 
com fundamento no caputdo art. 25 da Lei Federal 8666/93, quando a aus6ncia 
de detentor de cargo efetivo, equivalente 自  categoria profissional objeto do 
contrato, possa provocar preju izos 白  sa"de da popula戸o. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE P0COES 
(MBlNElE IM SECREl】‘RIイMUNICIPAL DE SIフDE 

CNPJ: 11.113.32410001-52; 

4. Que o Municipio de Po96es, ante o surgimento e aumento dos casos pela 
COVID-19, criou o Centro de Atendimento para Enfrentamento 白  Covid-19, 
unidade de carter excepcional e tempor自rio, instituido pelo Ministrio da 
Saude atrav6s da Portaria N。  1.445, de 29 de maio de 20201; 

5. Que a Unidade acima descrita6 espa9o fisico estruturado pela gesto 
municipal exclusivamente para o acolhimento e atendimento de usu白rios com 
queixas relacionadas aos sintomas de Covid-1 9, emergencia de sa"de p自blica 
de import白ncia internacional, sendo estrat'gico dentro do sistema de sa自de 
posto que o paciente 白  atendido por equipe dedicada e especif:camente 
treinada para Manejo e tratamento da doen9a; 

6. Que a COVID-19 aumentou a necessidade de refor9o das a戸es de 
atendimento a pacientes com sindrome respirat6ria aguda grave na Unidade 
de Pronto Atendimento, com consequente reconfigura戸o dos processo de 
trabalho, notadamente no que diz respeito 白  s normas de biosseguran9a, com 
vistas a n言o contaminar outros paciente, e prestar assistncia especializada de 
Urg6ncia e Emergencia; 

7. Ata de Credenciamento N.019/2020 que declarou que o prestador de servi9os 
a seguir qualificado foi credenciado para a apresta戸o do servi9o em esp'cie, 
por atender a todas as exig6ncias editalicias, 

servimos-nos do presente para solicitar a contrata"o  do servico descrito a secluir, 
atrav's de inexiqibilidade de LicitaCao, nos termos e condiC6es ciue sequem: 

1. Modalidade: Presta戸o e Servi9os da qualidade de Pessoa Fisica 

2. Servi9o a ser contratado: Servi9o de Enfermagem em Unidade de 
Atendimento e Enfrentamento 白  COVID19 e Unidade de Pronto-atendimento 
na assist6ncia a pacientes suspeitos ou diagnosticados com a COVID 19 os 
seguinte prestador de servio (Tabela 01 - item 24 do edital 005/2029); 

3. Qualifica"o do Prestador: 
a. Nome: SUSILENE DA SILVA CARVALHO. 
b・  Endere9o: Rua 01, n.51. Lot Nuncio. Bairro Sa6 Paulo, Po96es-Ba, CEP 

45.260-000; 
c. CPF: 822.016.175-20; 
d. Inscri9ao no COREn : 642.662 - ENF; 

1Disponvel em: https]jwww co5em5bョ。「gb「！wpcontenvuかoa ds/2020/06/PoRTARIAN%c2%BA 1 445DE29DE  

MAIO-DE-2O2O-PORTARIA-N%C2%BA-1445-DE-29DE-MAlO-DE-2O2O-DOUimprensa-Naconalpdf 



PREFEITURA MUvlCzl】二4L DE P0C'ms 
GABINETE DA SECRETRIA MUNICIPAL DE SAIフDE 

1111 PRE'FEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES sts. 
GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

CNPJ: 11.113.32410001-S2; CNN: 11.113.324/0001-S2; 

e. Valor Global Estimado (R$): 4.200,00 
f. Vigencia: 18 de agosto a 28 de setembro. 
e. Valor Global Estimado (RS): 4.200,00 
f. Vigência: 18 de agosto a 28 de setembro. 

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

Secretaria Secretaria Municipal de Saúde 

Unidade 
Orçamentária: 

03.07.01 - Fundo Municipal de Saúde de Poções 

Projeto / Atividade: 2038 - Manutenção da Secretaria de Saúde 

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

2.040 — Gestão das aches de Atenção Básica. 

2.068 — Enfrentamento da Emergência em Saúde — 
COVID 19 

Elemento de 
despesa: 

33.90.36.00 — Outros Serviços de Terceiros Pessoa Fisica 

Fonte de Recurso: 14 

02— exceto para a atividade 2068 

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

ト 	C6pia da ata de Credenciamento; 
IIー 	C6oia dos Documentos atrav白s dos auais foram credenciados (Item 4.3 do 

w 	 eaitai uuoIzuzuj 
Ill- 	Termo de Credenciamento; 

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

40 	 edital 005/2020) 
III- Termo de Credenciamento; 

Dada a urg6ncia da necessidade e a progress白o da doen9a no territ6rio, solicitamos 
tramita9白o imediata, nos termos da legisla戸o pertinente. 
Dada a urgência da necessidade e a progressão da doença no territ6rio, solicitamos 
tramitação imediata, nos termos da legislação pertinente. 

Respeitosamente, Respeitosamente, 

LORENA SANTOS MASCARENHAS 
Secretria Minicipa! de Saロde 

Gestora do Fundo Municipal de Saロde 

LORENA SANTOS MASCARENHAS 
Secretaria Municipal de SaCide 

Gestora do Fundo Municipal de SaCide 
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AUTUACAO 

Aos 13 (treze) dias do m6s de agosto de 2020, autuo o oficio requisitrio da 

secretaria e os documentos que adiante se v6. 

那，  
Samanta de Arajo Silva 

Chefe de Gabinete do Prefeito 

Decreto NO 146/202043/2017 

OBJETO: contrata9ao direta por Inexigibilidade de Licita9ao referente a Servi9os de 
Enfermagem em Unidade de Atendimento e Enfretamento 自  COVID 19PROCESSO. 

, 

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
CNPJ: 14.200.242/0001-65 

電巨玉員誓窪』ニロ ‘二」ダ  

PROCESSO ADMINISTRATIVO No 146/20200 
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*1 PREFEITURA \1LIINICIPAL DE POぐOES 

ー  一 	SECRET ARIA 'IしM(IPAL DE SAUDE 一 CNPJ: 11.113・32410001-52 

麟諭 COMISSAO ESPECIAL DE CREDEN('IAMENT() DE SERVIOS DE SAUDE  

ATA. 01912020 - A餐器揚US留器gβ盟盗皆潟器A CONTRATAcAO 

蕪  
at o final desta 
Em Po96es - Bahia. 13 de agosto de z020 

Debor d Souza Silva Cardoso 

presidente 

、に ー、 、いじ「  電Jh害“びU 
JSii1a Matos Rolim Freitas 

」  Membro 

軸  
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PREFEITURA Nil NICIPALA DE PO(lOES 

SECREtARIA MUM(:IPAl. DE SAL iDE~CNPJ: 11.113.324/0001-52 

(OMISSYt() ESPE('IAL I)E CREDENCIAMENT() DE SER%にOS 1)E SA〔：DE 

sueI4Z, 'f;自  '"Suelt:ocn Medrado Sirl嘉iEunhiNisCimento 

Membro 	 Membro 
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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 SERVIOS DE 
ENFERMAGEM QUE ENTRE SI CELEBRAM 
O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE 
PO9OES - FMS e SUSILENE DA SILVA 
CARVALHO. 

O FUNDO MUNICIPAL DE SAりDE DE POCOES-BA, pessoa juridica de direito 
pblico interno, CNPJ N. 11.113.324.0001-52, representado pelo GESTOR 
LORENA SANTOS MASCARENHAS, brasileira, solteira. Dortador da RO de n。  

~ 	UW 1tS(tf 41りり  Vlb/A. eaoしrr ri~ 010.1 1ibYb-1i. SヒじKヒI ARIA MUNICIPM 
utb /ULヒ, aeviaamente nomeaao pelo decreto n' 1(3 de 02 de JUNHO de 
2020, neste ato denominado CREDENCIANTE e de outro lado SUSILENE DA 
SILVA CARVALHO, Brasileira, solteira, Enfermeira, inscrita no COREN sob 
n自mero 642.662-ENF, residente e domiciliado 白  Rua 01, N.51, Lot. Nuncio, 
Bairro S白o Paulo, Po96es -BA, CEP 45.260-000, inscrita junto ao CPF sob o n。  
288.016.175-20 e RG 0797076379, tm entre si justo e aven9ado o presente 
CREDENCIAMENTO, sujeitando-se CREDENCIANTE e CREDENCIADA 自  s 
normas disciplinares da Lei 8.666/93 e altera9es posteriores, mediante as 
cl自usulas e condi96es que se seguem: 

Clusula Primeira - Do Fundamento Legal 

O credenciamento de que trata este CREDENCIAMENTO obedece ao 
estabelecido na Lei para profissionais e prestadores de servios na rea da 
Saロde, bem como fica reconhecida 自  situa戸o de inexigibilidade de licita9白o, com 

- 	fundamento no caout. do art. 25 e demais disoositivos aolic白veis. da Lei no. 
w 	a.bob, ae ii aejunno ae i i, e no taitai ae unamamento ruDlico nu u5izui-・  

FM亀  

Cl自usula Segunda - Do Objeto 
O CREDENCIADO, como profissional liberal, de forma autnoma, prestar 
Servi9os de Enfermagem em Unidade de Atendimento e Enfrentamento 白  
COVID1 9 e Unidade de Pronto-atendimento na assistncia a pacientes 
suspeitos ou diagnosticados com a COVID 19 (Item 24 da Tabela 01, anexo 01 
- Edital 005-FMS). 
Clusula Terceira - Dos Valores e Forma de Pagamento 
Pelos servi9os credenciados na Clusula Segunda o presente termo ter o valor 
Global estimado de R$ 7.000,00 (sete mil reais), devendo ser pago de forma 
parcelado, conforme valor contido no edital, at6 o 100 (d6cimo) dia do m6s 
subsequente ao vencido. 
Clusula Quarta - Das Obriga96es e Carga Hor'rla 
4.1 - O CREDENCIADO fica obrigado a executar os servios com carga horria 
de vinte horas semanais, conforme determina"o do gestor municipal. 

扉21ン  



" 
異  PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 

ESTADO DA BAHIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES 

ESTADO DA BAHIA 

4.2 - As despesas oriundas da presta9白o dos servios sero de responsabilidade da 
CREDENCIANTE, ficando o CREDENCIADO desobrigado de tais despesas 
operacionais. 

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

Cl自usula Quinta - Do Periodo de Vig●ncia 
O presente termo ter白  sua vig6ncia com inicio na data de sua assinatura e t'rmino 
em 31 de dezembro de 2020, podendo, entretanto, ser renovado, por mロtuo interesse 
das partes e segundo o superior e predominante interesse p"blico, conforme Art 57, 

Cliusula Quinta - Do Period° de Vigência 
0 presente termo terá sua vigáncia 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 DOTAAO OR9AMENT RIA 
I - Os recursos decorrentes dessa contrata戸o est白o previstos nas se9uintes dota9es 
orament自rias: 

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

Secretaria Secretaria Municipal de Saúde 

Unidade Orçamentária: 03.07.01 - Fundo Municipal de Saúde de Poções 

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

2.040 — Gestão das ações de Atenção Básica. 

2.068 — Enfrentamento da Emergência em Saúde — COVID 19 

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

Fonte de Recurso: 14 

02 

Clusula Stima - Da Habilita9ao Profissional e do Registro 
a 	Compete ao profissional CREDENCIADO. e sob a sua resoonsabilidade e f. 
ー 	aumitica a veraciaaae iaeoiogica aocumentai, a exibi9ao cia documenta"o tormat 

probat6ria de sua habilita戸o e registro para exercicio profissional, bem como o 
Curriculum Vitae, no que dispuser a Lei vigente aplic自vel a matria, conferindo ao 
CREDENCIANTE, o encaminhamento ao Egr白gio Tribunal de Contas dos Municipios 
para o obrigat6rio registro e demais fins de mister. 

Cláusula Sétima - Da Habilitação Profissional e do Registro 

• 
Compete ao profissional CREDENCIADO, e sob a sua responsabilidade e fé, 
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usula Oitava - Das Penalidades Cláusula Oitava - Das Penalidades 

8.1 - Na hiptese de ocorrncia de descumprimento, de qualquer regra estabelecida 
nas clusulas do presente ajuste, pelo CREDENCIADO, por n白o atendimento de 
servi9os determinados pela CREDENCIANTE, importar em descredenciamento do 
profissional, unilateralmente, sem prejuzos das san96es penais, conforme dispuser 
a legisla9白o vigente aplic白vela matria posta, ficando respons白vel pela repara戸o 
civil e criminal de danos causados ao paciente, decorrente de a戸o ou omiss自o 
voluntria, neglig6ncia ou impercia, respeitado o devido processo legal. 

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

乙z/ 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

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

Cl'usula Nona - Da Natureza. 
O presente credenciamento tem a natureza de presta9白o de servios com 
remunera弾o a titulo de honorrios, nao constituindo vinculo empregaticio nem 
qualquer outra rela戸o trabalhista, que n白o a de realiza●o de servi9os 
profissionais, regulados por legisla戸o prpria, lora das cl自usulas da C.L.T., 
como tamb白m, e de consequ6ncia, desobrigado a CREDENCIANTE de qualquer 
6nus decorrentes do sistema trabalhista. 

* 	Clusula D'cima - Do Foro. 
rara airimir qualquer duvida e declarar direitos, que se fizerem necess白rios no 
decorrer da execu9ao do presente ajuste, fica eleito o Foro da Comarca de 
Po戸es-Ba, renunciando qualquer outros por mais especial e privilegiado que 
sejam. 

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

Poゆes - BA, 13 de agosto de 2020. 

● LORENA SANTOS MASCARENHAS 
Gestora do Fundo Municipal de Saude 

弘斌い眼 A又、 、もパょMm血工フ  
SUSILENE DA SILVA CARVALHO 

Credenciada 

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



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 No 005/2019 Credenciamento N° 005/2019 

lima. Sr. Secretrio Municipal de Sa"de de POCOES Ilma. Sr. Secretirio Municipal de Saúde de POÇÕES 

PROPONETE: SUSILENE DA SILVA CARVALHO 
CARACTERIZA- 
a)L 
AREA DE 
gAo: 

[X] Pessoa Fisica. CPF 822.016.175-20 [ ] Pessoa Jurídica. 
CNPJ: 

ATUA- 
ENFERMAGEM 

ENDEREÇO: Rua 01, 51. Lot. Nuncio. Bairro São Paulo. Poções-Ba, CEP45. 260-000 

COMPLEMENTO Casa 
-TELEFONE Cl 
DOD Fixo: () Celular (77) 99989 8709 
ENDEREÇO ELE-
TRONICO Pagina na Web: E-mail: 
REPRESENTANTE 
LEGAL: 

ITEM 

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

QUANTIDADE QUE 
SE COMPROMETE 
A REALIZAR 

24 01 

Serviços de Enfermagem em Unidade de 
Atendimento 	e 	Enfrentamento 	A 	CO- 
V1D19/Unidade de Pronto-atendimento na 
assistência a pacientes suspeitos ou diag-
nosticados com a COVID 19; 

01 

o(s) piocedmento(s) a serem realizados dever ser descritos exatamente conforme Tabela constante . s proce ment s a serem realizados devera ser descntos exatamente conforme Tabela constante 
no Anexo I. Descri6es fora do padro no sero consideradas. no Anexo I. Descrições fora do padrão não serão consideradas. 

Na condi弾o de proponente adma quaficado, vin● s atrav6s do presente documento requerer o 
credenciarnento para a presta"o de servios conforme edital e regulamento publicado por esta 
secretaria, dedarando, sob as penas da lei, que: 
a) As informa96es prestadas neste pedido de credenciamento s白o verdadeiras; 
b) Qualquer fato superveniente impeditivo de credenciamento ou de contrata9百o ser informado; 
c) Conhece os termos do Edital de Credenciamento bem corno as informa96es e condi96es para 
o cumprimento 
das obriga96es objeto do credenciamento, com as quais concorda; 
d) Aceita e Est de acordo com as normas e tabela de valores definidos; 
e) N自o se encontra suspenso, nem declarada inid6neo para participar de licita96es ou contratar 
com orgao ou 
entidades da Administra戸o P"blica; 
O N白o se enquadra nas situa96es de impedimentos previstos no edital do credenciamento; 
g) Os servi9os pleiteados para credenciamento s豆o compativeis com o seu objeto social, com o 
registro no Conselho profissional competente, com a experi6ncia, a capacidade instalada, a infra- 
estrutura adequada a presta戸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 acima quaficado, vimos através do presente documento requerer o 
credenciamento para a prestação de serviços conforme edital e regulamento publicado por esta 
secretaria, dedarando, 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 sera informado; 
c) Conhece os termos do Edital de Credenciamento bem como as infomações e condições para 
o cumprimento 
das obrigações objeto do credenciamento, com as quais concorda; 
d) Aceita e Estii de acordo com as nonnas e tabela de valores definidos; 
e) Não se encontra suspenso, nem declarada inidõneo para participar de licitações ou contratar 
com orgào ou 
entidades da Administração Pública; 
f) Não se enquadra nas situações de impedimentos previstos no edital do credenciamento; 
g) Os serviços pleiteados para credenciamento são compativeis com o seu objeto social, com o 
registro no Conselho profissional competente, com a experiênda, a capacidade instalada, a infra- 
estrutura adequada à prestação dos 
servigos conforme exigido; 
h) Realizara todas as atividades a que se propõe. 
Anexando ao presente requerimento toda a documentação exigida no edital de credenciamento, 
devidamente assinada e rubricada, pede deferimento, 

Po9るes-Ba, 13 de agosto de 2020 Poções-Ba, 13 de agosto de 2020 

弘  鳳 改、 ら馬らもx、u線』八＆> o -13,m ç\çv ‘6.1  
SUSILENE D A SILVA CARVALHO SUSILENE OA SILVA CARVALHO 



I万“rio Oficial do W晒” Po96es 
ロuinta-feira 

30 de Julho de 2020 
3 一 Ano -No883 

Termos Aditivos 

" 胃ョ 
畔師  

PREFEITURA MUNICIPAL DE PO96ES 
ESTADO DA BAHIA 

ADITIVO N. 002 AO EDITAL DE CHAMAMENTO POBLICO PARA CREDENCIAMENTO 
DE PRESTADORES DE SERVICOS DE SAりDE N. ・  0512019-FMS 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE POC6ES toma pロbilco para o conhecimento dos 
interessados que foi realizado aditivo ao Edital de Chamamento Pロblico para 
Credenciamento de Servi9os de Sa自de N.005/2019- FMS, Processo Administrativo N。  
20612019, assim como se se9ue: 

1. Fica acrescido ao objeto do Edital 005/2019 - FMS os servi9os de outros 
profissionais de saude, a exemplo de nutricionistas, psiclogos, fisioterapeutas, 
bem como enfermeiros que atuam noutras 自  reas de assist白ncias, conforme 
descri"o e especifica96es contidas no anexo Tabela 01. Estes profissionais, em 
alguns casos ser白o contratados de imediato, ao tempo em que outros, apenas se 
necess自rio fazer substitui96es. 

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

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

CERTIFICAJAO DIGITAL: BBOLYQNWB5LWGQYT6LS2GA 

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



棚鷺『轡難麟”管証  
23 

Horョ  76 88O 91,43 Munic中ai 85738,40 

Trabalho de m' 

dico no Centro de 

Atendimento e 

Enfrentamento ' 

COVID-19 do Mu 

nicipio de Po'aes; 

24 

1.4m，叩  Municipal 92-o叩加  

Servios de En 

krmagem em 

unidade de Aten 

dimento e En 

hentamento ' 

CO 

V1019/Unldade 

de 	Pronto. 

Descri'o do Servka Realizar atendi 

meastos m'dicos em pacientes suspeitos 

ou confirmados com a covio-ig em 

regime ambulatorial, conforme Protoco 

los do Minist'rio da Sa"de. ANVISA e 

outros in虻 tuidos pe ョ Secretaria Muni- 

dp司 de Sa'de 

Beterncla・  Pagamento a ser realizado 

por hora trabalhada, no perodo das 

07:OOhs de segunda a s 19:OOhs de sex 

tョ kIra; 

Descri'o das atividades: 

I-I Desemolver 叫6es e aしividades de 

enfermagem conforme determina'6es 

da Lei 7498 de 25 de junho de 1986. 

que regulamenta o exercido da Ativida 

de de Enfermagem, respeitado o grau 

de habilita戸o, com E nfase em pacientes 

suspeitos ou confirmados com o Coro 

Quinta-feira 
30 de Julho de 2020 
4 - Ano - N. 883 Po96es 

Di自rio Oficial do 
m晒綱o 

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

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

2019",na "TABELAI: PROCEDIMENTOS/SERVIOS, PRE'OS E DE REFENCIA E VALOflS ANUAIS', fica acrescido o seguinte Servi9o 

CERTIFICA9AO DIGITAL: B6QLYQNWB5LWGQYT6LS2GA 

Esta edi戸o encontra-se no site oficial deste ente. 
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07/08/21J2Q 

雄  
Minist6rio da Fazenda 

Secretaria da Receita Federal do Brasil 

Comprovante de Situa9白o Cadastral no CPF 

No do CFF: 822.01 6.1 75-20 

Nome: SUSILENE DA SILVA CARVALHO 

Data de Nascimento: 15109/1980 

Situa9白o Cadastral: REGULAR 

Data da Inscri9白o: 10/12/1999 

Digito Verificador 00 

Comprovante emitido 白  s: 10:01 :37 do dia 07/08/2020 (hora e data de Brasilia). 
C6digo de controle do comprovante: 253E.35F2・8CC2.5A79 

● 
Este documento n白o substitui o'' Comprovante de Inscri9白o no CPF". 

(Modelo aprovado pcIa lN/RFB no 1.548, dc 13102)2015.) 

Ill 
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JUSTICA ELEITORAL 

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 

CERTIDAO 

Certifico que, de acordo com os assentamentos do Cadastro Eleitoral e com o que 
disp6e a Res.-TSE n2 21.823/2004, o(a) eleitor(a) abaixo qualificado(a) est白  quite com a 
Justi'a Eleitoral na presente data. 

S Eleitor(a): SUSILENE DA SILVA CARVALHO 

Inscri‘白o: 0902 5067 0523 	 Zona 

Municipio: 38016 - PLANALTO 

Data de nascimento: 15/09/1980 	 DoIlli 

Filiaぐ含o: - NEUZA RODRIGUES DA SILVA 
- EDIVALDO CARVALHO 

Ocupa'ao declarada pelo(a) eleitor(a): COMERCIANTE 

Certid白o emitida 白  s 10:58 em 13/08/2020 

Res.ーTSE nQ 21.823/2004: 
o conceito de quita師o eleitoral re"ne a plenitude do gozo dos direitos polticos, o regular exercicio do voto, 
salvo auando facultativo, o atendimento a convoca'oes ca justi'a tieitorai para auxiliar os traoainos 
Stivos ao oleito, a inexistencia de multas aplicadas, em carater detinitivo, pela justi'a eleitoral e nao 
r&nitidas, excetuadas as anistias legais, e a regular prestaao de contas ae campanna eieitorai, quanao se 
tratar de candidatos 
A olenitude do gozo de direitos polticos decorre da inocorr白ncia de perda de nacionalidade; cancelamento 
de naturaliza師o por senten'a transitada em julgado; interdi‘白o por incapacidade civil absoluta; 
condena''o criminal transitada em julgado, enquanto durarem seus efeitos; recusa de cumprir obriga‘言o a 
todos imposta ou presta‘白o alternativa; condena‘白o por improbidade administrativa; conscri 白o; e op戸o, 

em Portugal, pelo estatuto da igualdade. 

Esta certid白o de quita''o eleitoral' expedida gratuitamente. 
Sua autenticidade podera ser conllrrnada na pagina ao i riounat superior tieitorai 
na Internet. no endere'o: http:ノノwww.tse.jus.br ou pelo aplicativo e-Ttulo, por 
meio do c6digo: 

PCF3.XYFE.XDDR.XQEZ 

Zona: 139 	Se‘含o: 0070 

UF: BA 

Domiclio desde: 02/05/1996 



CONS. AGUA 	29M3 
MULTA REFER. A(S) CONTA(S) 06/2020 
3皿05 DE MORA 一  CONTA(S) 06/2020 

216,54
2,83
0. 36 

Leitura Anterior 

757 

,Leitura Atual 

, 	27 

SAO PAULO 
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Y20L028887~ 40 
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Cidade dv Inscri"o 

0040 0 04.0340.1.0319.0000.0 

旦典乏シOTA FISC讐I CONTA D贈GUA E/OU ESGOTO CNPJ 13.504.675/0001.10 INSC. EST. 00665571 
Centro Mministrabvo da Bahia - CAB, 4' Ar. N'420 - CEP 41.745-002 

C6dI,o D'bito Automtico 	 VENCIMENTO 
Ms/Ano dv 

08/2020 0 

加TAL A PAGAR E隈R, 

c"hAd CNPJ 13.504.675/0001_lo INSC. EST. 006Centro Adminisirativo da Bahia - CAB, 4'A,' N' 420-翻1. 74 5-002 
Cdigo D'bito Automtico 

r禦竺 dv Cidade dv Inscri"o 
OWZU2U 0 00400 04.0340.1.0319. 00000 

Nora・(End町・”p・'a・etega 
VALNEI JOSE DA PENHA 
RU oi - LOT NUNCIO. 51 
POCOES 	SAo PAULO 	CEP - 45.260-000 

Consumo dos ltimos meses 

08/2020 	 29 
07/2020 - 。~ 	21o 

06/2020 = _________________ 	22 
05/2020 些~ 29 

	

一  乏 	 一  “- 
04(202 0. ~ っ7 

03/2020 - 	 24 

Consumos m ] 

ECONOMIZE ACUA - UMA TORNEIRA PINGANDO DURNTE 
UM MES REPRESENTA UM ACRESCIMO DE 1380 LITROS 

~ 	 DECRETO FEVER凡N' 5.4如 I フI1IF ーー  一一一1 
Pa&to.da Podada 	r 一,マ、”‘'",, 	-a ，ー‘ 
鵬29142011 	~ 	 N'de Arnoste, ・ Rde 	「  
勲聖”讐，小、  ~」×9Idas Masedas Em conlorrajda血」  

Tarifa RES-000l 
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Consumo IT?) VL. UniL(R$) x ConsiITa3) X Uc a VaIor(R$) 

加面山と 	0くm山M山・”n向佃s・mm・。馴喝加』」e d&oam 
●‘馴自国e 日p月舟ada加N武  

Cloro.ー 	Pr叫U加quimico uttlza山四a eliminar bad4rias: 
しmIロm"o田各ー  目図ロ『而liz・do胆mmedir conb面mc,000rbeai.iaa: 

語，r自 	Ildicador editado pan medir con血  pina・ o fecal 
月山げりン  ー  podato qulmico adicionado ' ipsa para pneve'cir ccita 

山晒d■, 

44,92 	 g濃農農監器40 ou naadas. 日is amostras/m's・  日  usncia em （り Sistomas que analisam menos de 40 amostras/m's, apenas 
unia amosEa poeem apr nta ' ns剖mente resultado poto 
('Alguns sistemas p加em n百o“加『 sendo 加oretados 

216,54 

(1H= Unidade de Cor UT=UnidadedeTu,bidez 

CONDICOES GERAIS DE PRESTAcAO DE 
逃  !辺G9!; LEI FEDERAL 11.445/07, 

， らりヒbI ALIt/AL 1 tI 7Z'OB, DECRETO 
7.165/00 EjESOLUCAON.oO1/1 1一  CORESAB. 

ATENCAO: A LEGISLACAO VIGENTE RESPONSABILIZA O 
USUARIO POR MANTER OS DADOS CADASTRAiS ATUALIZADOS 

ESGOTO(% ' gua) VL. Total 

TOTAL AGUA 

TOTAL ESGOTO 

INFORMACOES mPosm 
DE 

CONTRIBUIAO COFINS 

IMPUS 10 

ESTA CONTA NAO QUITA DEBITOS ANTERIORES 
CANHOTO PROCESSADO EM LEITORA O TiCA, EVITE DANIFIC4O. 

0000849/0001148-0849 
826700000027 97300478215 774037480829 000000000000 

AUTioNT1CAAO MECANに汎  
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/ NOSE SUSILENE DA SILVA CARVALHO 
一ー  一  ーI 

」 LCd DENASC.. PLANALrn 一貝血  
I FILIAAO: EロNALDa CA見uai'm 
I; 	NEUZA ROこRIGUEs flA q,i US 

~ 嘘”催SSflAOC; RG 0770763?as加，叫β 

tジ ‘ 1 ESTAOCcPiI SOLTEIRO 

田I凡“‘喫is 

轡76-20 

！響鱗叩S ETRAS/SACFVIT N I006 	 麟  



5e 陶。11re
sertio Reg:ona dc Enferrn3ocrnn 

CERTIDAO INSCRICIONAL 
N.o 13522/2020 

嬢難麟 

麟鷺難麟難鷲 

● OBSER\atravsend e re熊A cono Co,Coren綴灘iticidade desta Certido pode ser feitato do servio de autoatendimento, nondimerito 

Salvador, 28 de julho de 2020 

4-aEnf撫t器  4 M cik aLLeoInz MoraijAlves de Farias 
Coren・BA 25071-ENF-IR 

Presidente 

Rua General Labatut, 273 - Barrisー  Salvador (BA) - 40070-100 

ロ1) 3271-31加Ih叩J加ww・叩Irelトりa'gov・br! 



12/08/2020 	 htts://app3-2O2O.inc・1〕 tectVa叫〕incorpneI2_9O5fIncorpnetdWconI1Ieflpagina=mvcExtntor bjtos.htm 

Tempo Restante: 59:48 

Extrato de Debitos 

QjjQ‘且para imprimir 

Nome: SUSILENE DA SILVA CARVALHO 

No de inscri9ao: 642662-EN F 

Tipo de Inscri 旨o: ENFERMEIRO(A) 

Data da Inscri9自o: 28/07/2020 

Data do Vencimento: 

Situa9言o: ATIVO 

Data da Situa"o: 28/07/2020 

CPF/CNPJ: 82201617520 

identidade: 0797076379SSP-BA 

Email: suzzysiIva100@hotmail.com  

Extrato de Debitos Processado Ate :12/08/2020 

NAO CONSTAM DEBITOS 

脚s:如3・2卿linGo鴨曲叩n卿肥口ー9U5/incorpnet訓卿trolle如g旧ニ耐C馴肋Debi鵬』加  



SUSILENE DA SILVA CARVALHO 

Dados Pessoais: 
Endere9o: Rua 1, n。51,Lot. Nロncio, Bairro S白o Paulo. 
Contato: (77) 99989-8709 
Email: suzzysilva1O0@hotmail.com  

Obietivo: 
Busco oportunidade para atuar como enfermeira, fazendo parte do quadro de 
funcionarios, colocando em prtica a teoria e a experi6ncia profissional 
adquirida durante a gradua9白o, acessando as oportunidades atuais e futuras 
do mercado de trabalho. 

Formacao Acad'mica  
Ensino M6dio Centro Educacional de Planalto 
Graduada em enfermagem pela Faculdade Independente do Nordeste 
FAINOR- 2018.1 
P6s-Gradua弾o em terapia Intensiva e Urgencia e Emerg白ncia 
(em andamento). 

Cursos 
A頭o de Saude (lnfoMed) 

Pun9言o Venosa (InfoMed) 

Servi9os de Atendimento 白  Sa自de (Vittasaロde) 

Projeto de Extensao: Mais Saude na Escola (FAINOR) 

IV Semana de Enfermagem (FAINOR) 

● V Semana de Enfermagem (FAINOR) 
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a 
昌  

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS E ARRECADAいO 
PCA DA BANDERA 02 SEDE - CENTRO 
PD‘凸ES ・ BA ・（工P: 45260-000 
FONE(S): 【  77)コ43’・S800'343t-1IlB CNPJ周E1414221加直皿11-55 

CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITO 

No 000356/2020 

Nome/Raz白o Social: SUSILENE DA SILVA CARVALHO 

Nome Fantasia 

C6digo Contribuinte: 511740 	 CPFICNPJ: 822.016.175120 

S Endere9o: 	 RUA 01 (LOT.NUNCIO) , 51 

SAO PAULO POC6ES ・  BA ・  CEP: 45260-000 

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

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

TRIBUTARIOS DO CONTRIBUINTE ACIMA CITADO PARA COM ESTE MUNICIPIO. 

Observa9白o 
""“魂＋""""""""""""""""""""""""""“✩“""""""""""""""""""+""""""""""“由“", 

""""“●●‘…‘＋告‘青✩“●‘"""""‘●“"""""“●●✩“''"""""""'""“●“"""'"”●●●●●‘●●●…●●●…●●…“●●＋✩“‘●，” 

●…●“…“●…“""""""""""""""”」‘"""'"""'"""""""""""""""""""""""""'""“●●●”●●●‘ 

,""""""“●●●“●✩士‘由“…“●“●●““古✩✩✩“●‘“●●＋‘●告＋'"""""""""""""""“●●●●’●●●古“●…““…“"‘●●✩✩“""" 

.""""""""""",""""""""‘●●‘……●●……●“""""“●●…“………●”●…“"""“●“""""""""""“~ 

Esta Certid巨o foi emitida em 0710812020 corn base no C6digo Tributrio Nacional, lei n。 5.172/66 

  

Certidao v白lida at: 05/11/2020 

Codigo de controle da certid白o: 5100026284 

III川 

Aten9白o: Qualquer rasura tornar白  o presente documerOiS. 

廿  I I I 

」 i真管  



CPF 

に6.175-20 

NSCRIA0 ESm)UAL 

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 

SECRETARiA DA FAZENDA 
Emiss'o: 07/0812020 08:56 

Certido Negativa de D'bitos Tribut貞rios 

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 1農  Lei 3.956 de lide dezembro dc l981- C6digoTributaflo do Estado da Bahia) 

Certid白o N: 20202257019 

NOME 

SIJSLLENE DA SILVA CARVALHO 

'Fica certificado que n自o驚器謂
presente data pendnojas de responsabrelativas aos tributos administrados por e繁e ria pessoa fsica ou jurdica acimaecretada. 

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

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

Emitida cri 07/08/2020 conforme Portaria n。 918/99, sendo v自lida por 60 dias, contados a partir da data de sua
emisso. 

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

Vlida com &apresenta"o conjunta do cart』o original de inscri戸o no CPF ou no CNPJ da 
Seueta,ia da Receita Federal do Minist自rio d日F日zenda 

P'ginユ I de 1 	
ReiCereidaoNegahva叩1 

, 



CERT工DAO NEGATェVADE D血BェTOS TRABALH工STAS 

Nome;susェLENE DA SILm CAR・fALHO 
CE'F: 822.015.175-20 
Certidao n。 : 19346096/2020 
Expedi9ao: 07/08/2020, a s 08:54:03 
Validade:

p 
02/02/2021 	180 (cento e oitenta ) dias, contados da datade sua expedi o . 

Certinca-se que SUSILENE DA SILVA CARVALHO, inscrito（司 rio CPF sob o 
no 822.016.175-20, NAO CONSTA do Banco Nacional de Devedores 
Trabaユhistas. 
Certidao emitida com base no art. 642-A da Consolidagao das Leis do 
Trabalho, acrescentado pela Lei n。  12.440, de 7 de julho dc 2011, e 
na Resolu9ao Administrativa n。  1470/2011 do Tribunal Superior do 
Trabalho, de 24 de agosto dc 2011. 
Os dados constantes desta Certidao sao de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho e estさo atualizados at白  2 (dois) dias 
anteriores a data da sua expediqao. 
No caso de pessoa juridica, a Certmao atesta a empresa em rela9ao 
a todos os seus estabelecimentos, agencias ou filiais. 
A aceita9ao desta certidさo condiciona-se a verificagao de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 
ェriセe raeも  (lit とP ：ノ／www. もst,j us. b川 ‘ 
Certidao emitida gratuitamente. 

INFOBMA9AO XZ4PORTA2CE 
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessarios a identifica9さo das pessoas naしirais e 」uridicas 
inadimplentes peran七e a Jus七 i9a do Trabalho quan七o as obriga96es 
estabelecidas em sentenga condena七6ria transi七ada em ゴulgado ou em 
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos 
recolhimentos previdenci白rios, a honorarios, a custas, a 
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes 
de execu9ao- de acordos firmados perante o Minist白rio Pablico do 
Trabalho ou Comissao de Concilia9ao Pr白via. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
CNPJ: 14.200.242/0001-65 

A 
SECRETARIA DE FINANCAS/SETOR CONTABIL 

De acordo com a solicita9白o da Secretaria Municipal de Sa自de, determino que Vossa Senhoria 
informe quanto 白  exist白ncia de recursos or9ament白rios capazes de atender a respectiva despesa ・  
contrata9白o direta por Inexigibilidade de Licita9白o referente a Servi9os de Enfermagem em 
Unidade de Atendimento e Enfretamento 白  COVID 19 

Gabinete do Prefeito, 13 de agosto de 2020 



Po96es ・  BA, 13 de agosto de 2020 

Atenciosamente, 

騒o Cor「蕊／
り  etor uoniaoii 

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

DO SETOR CONTABIL 

PARA: GABINETE DO PREFEITO 

Senhor Prefeito, 

Tendo em vista os relevantes motivos apontados no vosso expediente, informamos que o pleito ali 
apresentado deve ser atendido, com a urg白ncia solicitada, posto que h自  disponibilidade financeira e 
or9ament白ria com a lei Oramentaria Anual e Compatibilidade com o Plano Anual e Lei de 
Diretrizes Or9ament白ria, sendo que a despesa decorrente da presente solicita9百o ser custeada 
pela UNIDADE OR（コAMENTARIA, conforme seaue abaixo 

Secretaria Secretaria Municipal de Sa"de 

Unidade Orament白ria 03.07.01 - Fundo Municipal de Saロde de Po96es 

Atividade/Projeto 2.038 - Manuten9ao da Secretaria Municipal de Sa自de 

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

2.040 - Gest白o das A96es de Aten9ao B白sica 

2.068 - Enfrentamento de Emerg白ncia em Saude - COVID 19 

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

FONTE 14 

02- exceto para atividade 2068 



艶
PREFEITURA MUNICIPAL DE POcoES 

]\J 	CNPJ: 14.200.242/0001-651T 

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。. 146/2020, considerando a necessidade da 

contrata9ao direta por Inexigibilidade de Licita戸o referente a Servi9os de Enfermagem em Unidade 

de Atendimento e Enfretamento 自  COVID 19. 

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 Licita9ao possa 

executar suas atribui96es com a modalidade/procedimento apropriada. 

Aguardamos a vossa aprecia頭o e aprova叫o se em consonncia. 

Gabinete do Prefeito, 13 de agosto de 2020. 

Lea'ro 二 ra也Ma'carenhas 
teito iviuniqipai 
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PARECER JURDICO 

EMENTA: 	Processo 	Administrativo 	n. 
146/2020/Secretaria 	Municipal 	de 	Sa'de. 
Inexigibilidade n. 0070/2020 FMS. 

Objeto: Contrata中o direta por inexigibilidade de 

licita'5o referente a servi'os de enfermagem em 

Unidade de Atendimento e Enfrentamento ao COVID-19 

e Unidade de Pronto Atendimento na assist'ncia a 

pacientes suspeitos ou diagnosticados com COVID 19 

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

Pblico). 

Assunto: Parecer Juridico 

CONTRATADO: SUSILENE DA SILVA CARVALHO 

Versa o presente parecer acerca do requerimento 

formulado pelo Exmo. Sr. Prefeito versando sobre a contrata9百o direta por 

inexigibilidade de licita9含o referente a servi'os de enfermagem em 

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

Pronto Atendimento na assist6ncia a pacientes suspeitos ou 

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

Chamamento Publico). 

Para este fim, a Secretaria ordenadora justificou a 

necessidade do servio e colacionou aos autos ampla documenta'5o da 

profissional especializada 

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

da Administra9谷o Publica 6 sempre o procedimento licitat6rio, sendo as 

exceg6es previstas em lei. 

Pa. da Bandeira'02 - Centro-Po9oes/Ba - Fone(77)3431 -5800- Fax (77)3431-5805 
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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含o Publica exija aos pretensos contratantes submeter-se 白  

realiza9きo de licita戸o, a pr6pria Lei n2. 8.666/93 traz algumas hip6teses, 

em casos excepcionais, em que n含o 白  necess自ria a realiza9きo do 

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

Tratam-se dos casos de dispensa de licita9百o e de 

inexigibilidade de licita戸o j' mencionados anteriormente 

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

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

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

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

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

desempenhos 	anteriores, 	estudos, 	experiencias, 	publica96es, 

organiza96es, aparelhamento, equipe t6cnica, ou de outros requisitos 

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

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

objeto do contrato. 

No presente caso, a profissional SUSILENE DA SILVA CARVALHO 

participou do ato administrativo de chamamento publico chamado 

credenciamento que pr'-qualificou profissionais de nvel superior e 

empresas para a presta9言o de servios tempor白rios. 

Cumpre salientar de antem谷o que inexiste no 

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

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

questionar se a ado9きo de tal sistema n谷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 
P9a da Bandeira02 - Centro-Po"es/Ba - Fone(77)3431 -5800- Fax (77)343l58O5 
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inexigibilidade. Portanto, a base legal do credenciamento 白  justamente o 

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

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

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

"Finalizando, constatamos ter ficado devidamente esclarecido no 

processo Ic 008.797/93-5 que o sistema de credenciamento, quando 
realizado com a devida cautela, assegurando tratamento ison6mico aos 

interessados na presta9谷o dos servi9os e negociando-se as condi'6es 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白rio) (grifo). 

Ressalte-se ainda que em diversas outras oportunidades o 

Tribunal de contas da Uni含o adotou o mesmo posicionamento, que, 

inclusive, foi adotado 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 白  
justamente essa: ap6s a avalia戸o de toda a documenta9き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白-los para a presta9各o dos servi'os 

que se fizerem necessrios, observadas as condi'6es estabelecidas no 

instrumento convocat6rio, inclusive o pre9o." 

' evidente que os processos de dispensa e de inexigibilidade 

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

num processo de licita9谷o, entretanto devem obedi6ncia aos principios da 

legalidade, impessoalidade, moralidade, igualdade, publicidade e 

probidade administrativa impostos 白  Administra戸o Publica. 

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

Ministro Homero Santos, relator do processo que aprovou o Regulamento 

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

particularidade do CREDENcIAMENTO' que permite buscar em todas as 
P9a. da Bandeira02 - Centro-Po"esi8a - Fone(77)3431 -5800- Fax (77)3431-5805 
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em presas e p rofissionais que preencham as condi9oes exigidas 

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

conveniados ou credenciados, mais adequados a plena satisfa9含o dos 

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

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

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

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

escolhem aqueles de sua preferencia, seja pelo desempenho, experiencia 

ou reputa9含o, seja pela organiza'5o, aparelhamento, equipe t6cnica, ou 

outros requisitos relacionados com suas atividades, expungindo-se dessa 

forma qualquer n6doa de favoritismo ou imoralidade na contrata9さo. 

Outrossim, pela nova lei sobre Licita96es Publicas, o crit6rio predominante 

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

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

credenciadas, o TCU pagar白  o mesmo prego." 

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

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

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

perfeitamente aceita pela jurisprud6ncia, pelas orienta96es dos Tribunais 

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

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

no limita a interpreta戸o da inviabilidade de competi9きo, podendo ser 

esta configurada pela existencia de fornecedor exclusivo) ou, conforme 

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

igualmente n含o haver' competi9谷o. 

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

atravs do procedimento de inexigibilidade de licita戸o 

E o parecer. 

Po96es/Bahia, 14 de Agosto de 2020. 

\ \ 

YANNEM か  'OMATOS 
Assessora Juridica do n Wcipio de Po96es/BA 

Pa. da Bandeira,02 - Centro-PoC6esiBa - Fone(77)3431 -5800- Fax (77)3431-5805 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
CNPJ: 14.200.242/0001-65 

ミニ皿，“"A" 

MINUTA DO CONTRATO N ..../2020 
CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS 
QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE PO96ES, E A EMPRESA 

, 	A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCoES. ESTADO DA BAHIA. oessoa iuridica de direito 
SL 	oublico. com  sede na vraca aa b anaeira. 024 - じヒN iKU ー  i-'oCoes - uania ー  ruiNtIrfr入  uu】  
' 	3431-5520. inscrita no UNPJ sob n.0 14.242.200/0001-bb, neste ato representaao peio iim.v 
a 	Leandro Arauio Mascarenflas. i-'reteito Municipai. aenominaao UUN I NA iAN it e a empresa e a 
. 	emoresa 	 . pessoa juriaica, inscrito no UNI-'J SOD O nー  	 , com 
II 	endereco na 	 」  nu 	 しヒH 	. bairro 	, 	, representaao por, 
I 	 . i-'ortador da じeduia de identidade sob o r 	 e en- soo o 
i 	 nu 	 . aaui denominada UUNiI(A1AL)A, com oase nas aisposiCoes aa Lei reaerai 

5.bbb de 21 ae iunflo de 19りi e alterada peia Lei a.aai/S4, resoivem ceieorar o presente contrato 
S 

	

	de Presta9ao de servi9os, oriundo da INヒAi(iitSiLIUAUL L)ヒ  Liしi iAIゾAU nu iri入  u,'u/4u4u I-Mb, 
mediante as cl白usulas e condi6es seguintes 

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

1.1 - Contrata9白o direta por inexigibilidade de licita9白o de profissional para a contrata9白o direta por 
Inexigibilidade de Licita9自o referente a Servi9os de Enfermagem em Unidade de Atendimento e 
Enfretamento 白  COVID 19 

CLAUSULA SEGUNDA ・  DO PRE9O E FORMA DE PAGAMENTO 

2.1 - O pre9o pela execu9白o de servio global 白  de R$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais), 
sendo pago a partir da assinatura do contrata at白  28 de setembro de 2020, devendo o valor 
pertinente ser pago pela CONTRATANTE, atrav6s de cheque nominativo ou na conta corrente da 
CONTRATADA. 

CLAUSULA TERCEIRA - DO PRAZO DE VIGNCIA DO CONTRATO 

3.1 - O presente contrato iniciar-se- em 18/08/2020 at白  28/09/2020, prorrog白vel por igual periodo, 
na forma do art. 57 da lei 8.666, de 21 de junho de 1993, com as altera96es posteriores, caso nao 
haja manifesta9白o contr自ria por qualquer das partes nos trinta dias antecedentes ao t6rmino do 
prazo aqui estipulado 

CLAUSULA QUARTA ・  DA FORMA DE EXECU9AO 

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

§loー  Os servios objeto do presente contrato poder白o tamb白m ser prestados atrav白s de contatos 
telef6nicos, fax-simile, correspondencias eletrnicas ou, extraordinariamente, mediante visitas 
tcnicas a serem realizadas na sede da CONTRATANTE. 

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

CLAUSULA QUINTA - DAS OBRIGA96ES 

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

4. efetuar o pagamento do pre9o ajustado pela presta9自o dos servios 

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

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

legisla9ao; 
3. exercer as atividades objeto do presente contrato com zelo e de forma continua 
4. A CONTRATADA dever白  manter, durante toda a execu9白o do contrato, todas as 

condi6es de habilita9ao e qualifica9白o exigidas na licita9ao, conforme previsto no Art 55, 
inciso XII da Lei no8.666/93 

Par白grafo Unico: A empresa dever自  apresentar junto com a(s) nota(s) fiscal(is) e/ou fatura(s) 
I. Prova de regularidade junto a Fazenda Municipal; 
II. Prova de. regularidade junto 自  Fazenda Estadual; 
III. Prova de reqularidade junto 自  Fazenda Federal, referente a Divida Ativa da Uni'o e 

u rioutos reaerais; 
IV. Prova de regularidade junto a Justi9a do Trabalho. 

CLAUSULA SEXTA - DA RESCISAO 

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

6.2 - A CONTRATANTE poder白  rescindir, unilateralmente, este Contrato, independente de 
interpela9白o judicial ou extrajudicial, sempre que ocorrer por parte da CONTRATADA, conforme 
art. 78 da lei 8.666/93 
6・ 3 - A 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ロblica, em caso de rescisao 
administrativa prevista no art. 77 e seguinte da Lei n・  8.666/93 e suas altera96es 

Paragrafo " nico- Da rescis白o contratual resultara ou n白o o direito das partes 白  indeniza9自o, de 
acordo com o caso em concreto, na conformidade da lei, sem prejuizo das penalidades 
pertinentes 

CLAUSULA SETIMA - DA CESSAO OU TRANSFERENCIA 

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

CLAUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES 

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

§ 10 . A inexecu9白o parcial ou total do contrato ensejar白  a suspens百o ou a imposi9白o da 
declara9白o de indignidade para licitar e contratar com a prefeitura e multa, de acordo 
com a gravidade da infra9白o 

§ 2。・  A multa ser自  graduada de acordo com a gravidade de infra9白o, nos seguintes limites 
maximos 
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I - 0,3% (tres por cento) ao dia de atraso sobre o valor da parcela do fornecimento 
n白o realizado 

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

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

CLAUSULA NONA ・  DA PUBLICA9AO DO CONTRATO 

9.1 - O extrato do presente contrato dever白  ser publicado no mural de publica9白o de atos 
administrativos da Prefeitura e no Dirio Oficial do Municipio, no prazo estabelecido no pargrafo 
ロnico do art. 61 da Lei 8.666/93 

CLAUSULA DECIMA - DA DOTA9AO OR9AMENTARIA 

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

Secretaria Secretaria Municipal de Saude 
Unidade Or9ament白ria 03.07.01 - Fundo Municipal de Saude de Po96es 
Atividade/Projeto 2.038 - Manuten9白o da Secretaria Municipal de Saude 
2.044 - Manuten9白o de Bloco MAC - M白dia e Alta Complexidade 
2.040 - Gest白o das A96es de Aten9白o Basica 
2.068 - Enfrentamento de Emergencia em Sa自de - COVID 19 
Elemento de Despesa 3.3.9.0.36.00 - Outros Serv. Terceiros - P. Fisica 
FONTE 14 
02- exceto para atividade 2068 

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA- DOS TRIBUTOS E DESPESAS 

11.1 - Consistir白 6 nus do CONTRATANTE as despesas decorrentes da formaliza9ao deste 
contrato 

CLAUSULA D亡CIMA SEGUNDA - DA VINCULA9AO E ADJUDICA9AO 

12.1 - O Contrato no 	/2020, est白  vinculado ao processo de Inexigibilidade de Licita9白o n。  INX 
INX 070/2020 FMS, conforme art. 61 da Lei 8.666/93, e adjudicado a empresa Contratada. 

CLAUSULA D亡CIMA TERCEIRA - REGIME DE EXECUCAO 

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

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DO ATO LICITAT6RIO 

14.1 - Baseado no caput art. 25, da Lei 8.666/93 白  inexigvel licita9百o publica, nos termos do 
processo de Inexigibilidade n。  INX 	/2020 
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CLAUSULA DECIMA QUINTA - DO REAJUSTE 

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

CLAUSULA DeCIMA SEXTA - DO FORO 

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

16.2 - E, por estarem assim, justos e acertados, firmam o presente contrato em 03 (tr6s) vias de 
igual teor, na presen9a de 02 (duas) testemunhas, para que surta os efeitos legais esperados 

Po96es, 	  de 2020 

Leandro Arajo Mascarenhas 
Municipio de Po96es - BA 

Contratante 

Contratado 

TESTEMUNHAS 

1 ー  

CPF 	  

2 一  

CPF 
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A 

GABINETE DO PREFEITO 

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

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

pedido da Secretaria Municipal de Saade, j自  consultado o juridico e Setor Cont自bil, visando 

contrata戸o direta por Inexigibilidade de Licita戸o referente a Servi9os de Enfermagem em Unidade 

de Atendimento e Enfretamento 自  COVID 19, conforme especificaao constante nos autos do 

processo administrativo por isso autoriza a deflagraao do procedimento de INEXIGIBILIDADE DE 

LICITACAO, com base no caput do art. 25, da Lei 8.666/93 e Lei 14.035/2020, incluindo a medida 

provis6ria n。  926/2020. e suas posteriores altera96es a fim de que a Comissao de Licitaao proceda 

com os tramites legais, conforme Legisla9ao especifica em vigor. 

Po96es, 17 de agosto dc 2020. 
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Portarias 

嵩 MUNICE忠既認coES 

PORTARIA N. 00112020. 

De 02 de janeiro de 2020. 

Altera os membros da Comissao Permanente de Licita"o no 

自mbito do Municpio de Po加es - BA e d白  outras provid白ncias. 

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

das atribui96es que lhe s百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 no. 8.666/1993, a 

Comiss白o Permanente de Licita"o do Municipio de Po96es - BA, que ser 

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

julgar todos os documentos e procedimentos relativos aos certames licitat6rios que 

venham a ser realizados pela Administra弾o P"blica desta municipalidade 

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 - 1。  membro: Keli Cristina Lima Santos Gomes, no de matrcula 1.804, 

ocupante do cargo de provimento efetivo de auxiliar de servios gerais. 

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

do cargo de provimento efetivo de auxiliar de servios gerais. 

Art. 2。. Nomear como membros suplentes da Comissao Perm1lanente de 

Licita"o do Municipio de Po加es - BA: 

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

do cargo de chefe da Se9白o de Contratos; 

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

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

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

ocupante do cargo de chefe do Departamento de Compras 

 

I 聾  MUWICISSI?ooes Pra'a da Band.ira, N。 02, Bakm centro, Po"es - Bahia CP 4t210O00. 

CERTIFICA9AO DIGITAL: FEZ8M+J2FK2NRQKVLMVrYG 

Esta edi"o encontra-se no site oficial deste ente. 
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嵐 MUNICPIOEstado既黒coES 

Pargrafo " nico. Os suplentes nomeados nos termos deste artigo 

substituiro qualquer membro da Comiss白o Permanente de Licita"o do Municipio 

de Po9es - BA, a exce"o do Presidente 

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

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

membro 

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

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

comiss白o, salvo se posi"o individual divergente estiver devidamente fundamentada 

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

Art. 5. Alm das atribui96es constantes no art. 51 da Lei Federal n。  

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

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

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

processo de licita"o, desde que, nesta 口  ltima hiptese, os procedimentos nきo 

conflitem com as compet6ncias do Poder Executivo 

Art. 66. 0 mandato dos membros da Comiss白o Permanente de Licita"o 

do Municipio de Po中es - BA ser de um ano. 

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

040/2018, assim como as demais disposi96es em contrrio 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE e CUMPRA-SE. 

Po"es - BA, 02 de janeiro de 2020 

L.EANDRO ARAJO MASCARENHAS 

Prefeito Municipal 

 

Pび華 _u,uc._Ion Praa da Ba,deUa, PP 02, Bano Canfro, Po es - Bahia, CP 45240-000 

    

CERTIFICA9AO DIGITAL: FEZBM+J2FK2NRQKVLMVNG 

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

De 10 de novembro de 2017. 

Regulamenta a realizaC白o de credenciamento de profissionais 

de nvel superior e prestadores de servi9os privados para 

realizarem procedimentos, atividades ou a96es na 白  rea de 

saude p白blica no Municipio de Po96es - BA e d白  outras 

providencias 

O PREFEITO MUNICIPAL DE PO9OES, Estado da Bahia, no uso das 

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

da Lei federal 8.666/93. bem como Lei Estadual 9.433f05 e 

CONSIDERANDO que a Constitui9白o Federal definiu que "a sa"dee um 

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

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

acesso universal e igualitario a s a96es e servi9os de saude para sua promo9自o, 

prote9ao e recupera9白o 

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

seu art. 7。  principios basilares como universalidade, integralidade 

CONSIDERANDO o grande vazio assistencial na presta9白o de servi9os 

de saude no estado da Bahia, tendo em vista que os 6 rg自os e entidades pロblicas 
t白m se mostrado Ensuficientes para atender a grande demanda do Sistema U nico de 

Saude 

CONSIDERANDO ser inexigivel a licita9白o, por inviabilidade de 

competi9ao, quando, em raz白o da natureza do servi9o a ser prestado e da 

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

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

melhor atendidas mediante a contrata9白o do maior numero possivel de prestadores 

de serv9o. hip6tese em cue P Administra"o proceder自  ao credenciamento de todos 

os interessados que atendam 白  s condi96es estabelecidas em regulamento, 

conforme o art. 61 da Lei Estadual no9.433/95 
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CONSIDERANDO ser assegurado o acesso a qualquer interessado que 

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

protocolado o requerimento, instrudo com a documenta9ao pertinente, no local 

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

DECRETA: 

Art. 10. Este decreto regulamenta o credenciarnento no 含  mbito da Secretaria 

Municipal de Saude, tido como o ato administrativo de chamamento pjblico para 

pre-equalificar profissionais de nIvel superior e empresas para presta叫o de servios 

tempor白rios, mediante contrata9白o por tempo determinado, na execu9白o servios 

atividades e a9己es da 白  rea de sa自de, considerando situa96es de excepcional 

interesse publico a serem atendidas 

§ 1。 A contrata9ao de profissionais credenciados ser白  efetivada com 

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

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

possa provocar prejuizos 白  saude da popula9o 

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

presta9ao de servios e realiza9白o de a96es de saude s6 poder百o ser realizados 

apos a verifica‘占o e coi-siata9白c da insuficincia da rede de saude p自blica municipal 

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

privado no Sistema Unico de Saude, conforme determina a Lei Federal 8.080190 

§ 3'' A Administra9ao Pjblica Municipal poder adotar o credenciamento para 

situa96es em que o mesmo objeto possa ser realizado simultaneamente por 

diversos contratados 

§ 4u Os servi9os contraidos atrav白s do instrumento de credenciamento so 
inexigives de licita9白o, por inviabilidade de competi 白o pelo fato de que, em raz白o 

da natureza do servi9o a ser prestado e da impossibilidade prtica de se estabelecer 

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

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

contrata9百o do maior numero possivel de prestadores de servi9o, motivo pelo qual a 
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Pra'a da Bandeira, ri' 02, Bairro centro, Po'6es - BA. CEP 45260・000. 
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Administra9白o procedera ao credenciamento de todos os interessados que atendam 

as condi96es estabelecidas em regulamento 

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

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

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

individual, pelo prazo de ate doze meses, admitida prorroga叫o, na hip6tese do 

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

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

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

aos requisitos estabelecidos para exercer as fun96es e aceitarem as condi6es no 

ato convocat6ria E obrigat6rio que o edital atenda aos seguintes requisitos 

~ -~ explicita9白o do objeto a ser contratado 

II - fixa9ao de criterios e exig色ncias mnimas 白  participa9百o dos 

interessados 

川  - possibilidade de credenciamento a qualquer tempo pelo interessado, 

pessoa fisica ou jurdica; 

IV - manuten9白o de tabela de pre9os dos diversos servi9os a serem 

prestados devidaniente aprovada pelo Conselho Municipal de SaUde, bem como dos 

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

V - rotatividade entre todos os credenciados. sempre excluda a vontade 

da Administra"o na determinacao da demanda por credenciado 

VI - veda9ao expressa de pagamento de qualquer sobretaxa em rela9o 

白 tabela adotada 

VII - estabelecimento das hip6teses de descredenciamento, assegurados 

o contradit6rio e a ampla defesa 

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

tempo, mediante notifica9ao a Administra9ao com a anteced白ncia fixada no termo; 

X - revis白o dos usuarios denunciarem irregularidade na presta9百o dos 

servi9os e/ou no faturamento 

t pt,flTA'oo畿  
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PraCa da Bandeira, n。 02, Bairro centro, PoC6es - BA. CEP 45.260-000. 
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X - possibilidade de que seja aditivado o contrato vigente para incluso 

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

prestando servi9os ao Municpio de Po加es - BA 

§ 10 0 edital podera estabelecer, considerando a natureza e atribui96es da 

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

no credenciamento. cujo n自o atendimento implicara o n白o credenciamento 

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

pr -qualificar em mais de uma fun●o, desde que atenda aos requisitos de 

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

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

outra disposi 白o legal 

§ 3' A Adniinistra9ao dever白  preservar a lisura, transparncia e 

economicidade do procedimento e garantir tratamento ison6mico aos interessados 

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

no edital elaborado com base neste regulamento 

Art. 30, O edital de credenciamento identificar as fun96es e as 白  reas de 

conhecimento, forma9白o e/ou especializa9白o, as exig白ncias de qualifica9百o t白cnica 

e a pontua9ao dos titulos para classifica9百o, as regras de contrata9白o, o sistema de 

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

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

formulrios utilizados para inscri 白o e habilita9白o 

§ 10 Os interessados serao avaliados com base na documenta9白o/ttulos 

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

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

congeneres, segundo as regras estabelecidas no edital de abertura do 

cred end a me nto 

§ 2。  Os documentos comprobat6rios da experiencia e da capacita9白o 

serao pontuados para servir de base para avalia9目o das condi96es do candidato 

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

§ 3。  A documenta9ao exigida para o credenciamento ser analisada no 

prazo de ate oito dias corridos, contados da data de publica9ao do aviso de abertura 

Pじ A t?4o畿 
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Pra'a da Bandeira, fl' 02, Bairro centro, PoQoes - BA. CEP 45.260-000・  
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do procedimento de credenciamento, Por comiss白o especial especialmente 

designada pelo Chefe da Fun9ao Executiva Municipal 

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

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

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

ordem decrescente, conforme pontua9ao final dos ttulos 

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

prefer白ncia para efeito de classifica9白o, sucessivamente, ao candidato que 

~ -~ Tiver mais tempo de formado; 

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

concorre 

Ill - Tiver mais tempo de experi白ncia comprovada no servi9o publico; 

IV - Tiver maior idade (art. 27, par白grafo u nico da Lei Federal n。  

10. 74 1/03) 

§ 2 。 Os Candidatos pre-equalificados, conforme homologa"o do 

procedimento, ser百o considerados aptos a exercer as atribui加es da fun9含o para a 

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

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

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

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

uteis da data da publica,o da homologa9ao dos resultados 

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

comiss白o especial de credenciamento, em primeira instncia, e o secret白rio 

Municipal de Saude, emU ltima, ouvida a Procuradoria Juridica 

Art. 6。. O credenciamento n百o imp6e ao Municpio a obriga,o de 

contratar os candidatos pre-equalificados, que ocorrer白  mediante a convoca9含o do 

credenciado, cuja qualifica9ao profissional seja a mais adequada 白  demanda a ser 

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

Pracョ da Bandeira, n 02, Bairro centro, PocO・Sー日A. CEP 45.260.000・逃麺聾  
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'S. 

de Saude e disponibilidade econ6mica e orament白ria, sem nenhum prejuizo ao 

credenciante 

Art. 7。. Durante a vig白ncia do credenciamento os pr白-qualificados 

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

condi96es ztsrtctidas o comprovadas por ocasio do procedimento de 

crc de nci ame nto 

Art. 8。. 0 candidato pre-equalificado poder白  solicitar seu 

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

Secretaria Municipai de Saじde, cujo deferimento devera ocorrer no prazo m白ximo de 

cinco dias u teis 

Paragrafo u nico. A medida prevista neste artigo, nao desincumbe o 

credenciado do cumprimento de obriga96es a ele vinculadas, que n白o possam ser 

interrompidas, cabendo, em caso de descumprmento, a aplica9百o de san9白o 

definida neste regulamento e no instrumento contratual assinado 

Art. 90. Q candidato pr-qualificado, que considerar impedido ou 

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

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

§ 1。 Cabera a Secretaria Municipal de Sa"de avaliar os motivos e as 

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

impedimento do credenciado para assumir a fun9白o 

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

impedido, o Secretario Municipal de Saude poder自  propor a aplica9百o de uma das 

seguintes medidas 

I - Aloca9白o do candidato nau ltima posiC百o da classifica"o da categoria 

profissional que tenha sido pr白-白 quahficado; ou 

H -H Abertura de procedimento para o descredenciamento, assegurado o 

contraditorio e a ampla defesa 

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

ficara iampedido de habilitara pr白-白 qualifica9白o em novo credenciamento 

Pひ華Se MUNICIPal00$ 
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Art. 100. A Secretaria Municipal de Saude, observadas as condi96es 

estabelecidas neste regulamento, convocar自  o credenciado para assinar contrato 

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

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

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

de remunera9白o e de seu pagamento, o prazo de vig色ncia, os locais de presta9白o 

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

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

mprer.sa oficiaL conforme disposto no par白grafo u nico do art. 61 da Lei Federal 

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

§ 3J r'owニ  n.peucc. ce assinar contrato o candidato pr -qualificado que 

mantenha vinculo de traba!ho com mais de um 6 rgo ou entidade da Administra9o 

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

programa9白o de trabalho da respectiva fun"o 

Art 110.0 credenciado que for contratado ser白  remunerado mensalmente 

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

efetivamente trabalhadas 

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

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

programac白o dos trabalhos estabelecida pela Secretaria Municipal de Sa自de 

§ 2。 E vedado o cometimento a terceiros (subloca9百o) de execu9自o dos 

servi9os objeto do contrato firmado pelo credenciado, sob pena de 

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

administrativa 

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

credencamento devera evar cm considera9白o a motiva"o que fundamenta e 

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

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

projeto que dever ser atendido 

Pra9a da Bandeira, n。 02, Bairro centro, Pocoes - BA. cEp 45280-000. 	P●，  OC$ 
各ー”り・・  戸”ノ  



DIARIO 豊 OFICIAL Quarta-feira, Bide Janeiro de 20121 Edi9自o N 。  i.369lCaderno I 	 S PtUttfltA 

回  

轟  

MUNIC叩IO DE POLE ES 

Estado da Bahia 

 

Art 13。. A prorrogaり巨o do prazo de contrato firmado, conforme 

disposi96es deste decreto depende da apresenta9白o de justificativa pelo Secret白rio 

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

exphcitando a justificativa e os motivos para manuten9白o do contrato 

Art 14o. 0 n白o cumpr:mento das disposi6es do edital de credenciarnento 

。 'c: das cnndir'J'ss I二  rflflIrafl ncarre加悼  a ap恥a9巨o de penalidades ao pr白  

o' ョ唖carlo‘ユケ‘・ contrandc garantclo o direito ao contradit6rio e a amかa deksa 

dentre as seguintes modalidades 

~ -~ Advert白ncia por escrito 

li - Suspens白o temporaria do contrato 

Ill ー  Suspens百o tempor自ria do contrato e do credenciamento 

IV Descredenciamento 

Art 15。. Sao obriga〒うes do contratado, alem de outras definidas no 

respectivo instrumento contratual 

executar o ebjelo. em conformidade com as especifica96es constantes 

no edital e no contrato 

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

ncidentes sobre a presta9白o de servio 

Ill - Responder por preju(zos que vier a causar ao patrim6nio material e 

moral do Municipio ou a terceiros, decorrentes da sua a9ao ou omissさo culposa ou 

dolosa. procedendo imediatamente aos reparos ou indeniza96es cabiveis e 

assumindo o 6 nus decorrente 

IV -- Elaborar lunlamente, ou aceitar o planejamento dos trabalhos 

realizados pela Secretaria Municipal de Saade, sempre primando pelo interesse 

p自blico 

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

de saude cede eshver atuando, da modo a nao causar transtornos ao andamento 

normal de seus servios ou causar embaraos ao processo de trabalho 

Art 16,。  Sうo obriga96es da Secretaria Municipal de Saude 
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~ -~ 	Exercer a fiscaliza9白o da execu9白o do contrato, nos termos do 

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

Ii - Proporcionar todas as condiり6es necess白rias para que o contratado 

possa cumprir as obriga96es assumidas; 

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

fiel execu9ao do contrato, que venham a ser solicitadas pelo contratado 

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

servi9os objeto do contrato 

Art 17。. 0 nao cumprimento de quaisquer das condi6es pactuadas no 

contrato ou a sua inexecu9白o parcial ou total, implicara na sua rescis白o, por 

denuncia da parte prejudicaua. independentemente de interpela9』o judicial ou 

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

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

podendo ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, sem prejuizo de outras 

medidas cabIveis, garantida a ampla defesa e o contradit6rio 

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

cabera ao Secretario Municipal de Sa自de propor ao 6 rg白o competente a instru9きo 

na aplica9ao de penalidade, conforme pievisto no edital de credenciamento ou 

nstrumento contratual, ouvida a Procuradoria Juridica no que couber 

Art 18O.O Os trabalhos ser百o remunerados pelo n自mero de horas 

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

pagos mensalmente ate o u ltimo dia do mes seguinte ao da presta9白o do servi9o 

conforme estipulado no instrumento contratual 

ii'- A retribui9白o mensal ser自  devida por noras trabalhadas mensalmente 

calculada cada hora considerando o somatrio da remunera9ao atual devida 自  

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

devidamente executados 

§ 2。  Os pagamentos mensais serao feitos 白  conta de dota"o pr6pria, no 

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

empenhada em nome de cada contratado 
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Art 19。 .。  Ser白  designada Comiss白o Especial de Credenciamento 

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

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

serem do quadro da Secretaria Municipal de Sa"de 

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

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

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

possibilidade de conflito de interesse 

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

participa9含o de cつr'」 uge, cc'rnpanhatro ou parente em linha reta, colateral ou por 

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

nscri9白o de pessoas em algunia destas condi96es, o membro automaticamente 

devera ser declarado impedido da avalia9百o do processo do candidato especifico 

§ 3。 Caso seja necessario a realiza9ao de altera●o na Comiss白o Especial 

de Credenciamento, seja por vac合ncia ou desistncia,e vedada a nomea9百o de 

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

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

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

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

nteressados em se pre-equalificar junto a Secretaria Municipal de Saude poder白o 

apresentar a documenta9白o para credenciamento, cuja avalia9白o e atribui'o de 

pontua9ao, feita pela comiss白o especial de credenciamento. servir para posicion自- 

o na classifica9自o para contrata9合o na respectiva categoria profissional e/ou 

especializa9百o profissiona 

Art 21。.。  As responsabilidades na condu9ao das etapas para efetiva9白o do 

procedimento de credenciamento so atribuidas 

I -I A Comiss白o de Credenciamento 

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

entidades interessados no credenciamento 
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b) Solicitar, se necess白rio, esclarecimentos complementares aos 

interessados durante a pre-equalifica9ao 

c) Analisar e avaliar a documenta,o da qualifica9百o t6cnica e de titulos e 

promovei a classifica9白o dos candidatos, 

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

ainda elaborar listagens de candklatos pr白-白 qualificados para homologa9百o pelo 

Chefe cia Fun9白o Executiva Municipal 

II - ao Secretrio Municipal de Saude, atrav白s de equipe tecnica 

a) Determinar os critrios t白cnicos para pre-equalifica9白o de candidatos 

nteressados 

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

Executiva Municipal, a prorroga9ao de prazo do edital de credenciamento 

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

inexigibilidade de icitョ9白o. mediante indica9自o da demanda e a categoria 

proflssiona das condi6es da execu9白o do servi9o, das horas, procedimentos e 

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

quais estiver apoiada a proposi 百o de contrata,o 

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

credenciado para assumir fun9白o para o qual foi qualificado 

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

edital de credenciamento, bem corno referendar o ato de homologa"o dos 

qualificados 

f) Convocar credenciados para firmar contrato, conforme condi"es 

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

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

contratados, os contratos de presta9白o de servios 

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

apuragao de irregularidades e aplica9百o de san96es administrativas a credenciados 

ou contratados 

i) Exercer a fiscaliza二自o do contrato e solicitar ao contratado a corre9o 

de eventuaisT ainas ou irreguiaridades que forem verificadas, para os fins de 

aplica9白o das penalidades previstas no contrato 
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j) Realizar controle e regula9白o dos procedimentos realizados e horas 

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

contratados no prazo ajustado no instrumento contratual 

Ill - ao Municpio de Po96es - BA 

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

especif'ca;6es dete「mtnadas こ  o'a Secretaria Municipal de Saude e respeitando o 

constante neste decreto 

by Notificar e abrir processo de san9白o administrativa a credenciado, 

quando solicitado pela Comissao Especial de Credenciamento ou pela Secretaria 

Municipal de Saude 

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

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

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

a participa9白o no processo de credenciamento; 

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

Credenciamento e a Secretaria Municipal de Saude; 

e) Decidir, em u ltima inst白ncia, os recursos contra os atos da Comiss百o 

Especial de Credenciamento 

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

pr -qualificados contratados sero controlados e registrados pela Se9百o de 

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

Departamento de Recursos Humanos,o rg自o vinculado a Secretaria Municipal de 

Administracao e PIanoamentc, que dever白  apoiar a execu9白o das atividades 

vinculadas aos procedimentos de credenciamento 

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

disposi96es em contr白rio 

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE e CUMPRA-SE 

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

声N ・,・“ノ 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
CNPJ: 14.200.242/0001-65 

に益，  LAS訪  

TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITA9AO No INX 070/2020 FMS, VINCULADO AO 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N。  146/2020 

A COMISSAO DE LICITACAO, no uso de suas atribui6es legais, 
CONSIDERANDO que a Prefeitura Municipal de Po96es necessita proceder a contrata,o 

direta por Inexigibilidade de Licita9白o referente a ServiGos de Enfermagem em Unidade de 
Atendimento e Enfretamento 白  COVID 19. Por isso para restabelecer a ordem e o bom 
funcionamento do ente p自blico pe9o que se firme contrato com respectiva empresa abaixo por 
apresentar proposta mais vantajosa, obedecendo as normas da Lei 8.666/93, conforme 
especifica9白o da Secretaria Municipal de Sa"de solicitante do objeto; 

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

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

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

CONSIDERANDO, que a rela9ao do art. 197 com o inciso XXI do art 37, ambos da 
Constitui9ao, 白  da perfeita harmonia. Os termos da lei descritos no art. 37 nos faz crer se trata do 
Poder P自blico local a competencia. Referida competencia se espraia pelas seguintes mat白rias: a) 
regulamenta9白o; b) fiscaliza9白o; c) controle; d) execu9白o do servi9o, que poder自  ser feita 
diretamente ou atrav白s de terceiros e tamb6m por pessoa fisica ou juridica de direito privado 

CONSIDERANDO, duas certeza: a) a administra戸o pロblica, como regra, deve contratar por 
meio de licita9白o; b) o Poder politico local jamais se eximir自  de prestar o servi9o p自blico a sua 
popula9白o. Ambos s白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 
condi96es e requisitos para atender ao objeto solicitado, cujo contrato dever自  ser celebrado com 
observ白ncia das regras previstas da 8.666/93, precipua da Administra9白o, criou-se imediatamente 
o interesse coletivo prim白rio visando o interesse social 

Com base no parecer juridico que concluiu que, objetivando cumprir os principios da 
legalidade, moralidade e publicidade, opinou pela Inexigibilidade por tratar-se de servi9os de 
natureza singular necess自rios ao atendimento das finalidades precipuas da Administra9白o. Por 
essas raz6es comiss白o cumpre o apontado no parecer Juridico, usando caput do art. 25, da Lei 
8.666/93 e Lei 14.035/2020, incluindo a medida provis6ria n。  926/2020, para a contrata戸o de 
SUSILENE DA SILVA CARVALHO, inscrita no CPF sob o n。  822.016.175-20, e COREN sob o n。  
642.662, com endere9o a Rua 01, n.51, Lot Nuncio, Bairro S白o Paulo, Po9oes - Ba, CEP: 45.260- 
000, ficando o valor global de R$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais). Registre-se e Publique-se. 

Po96es 一  a. 18 ・こ agosto de 2020 

Jo白o Pe・・ ’・ジro 'o Nascimento 
	 Pesidente ia Comissao 

Celest- eira Pereira 
Membro da Comiss吾o 

ご戸F，己七ニルて一  iviariucua I euxeuraK ocna 
Membro da Comiss百o 
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contrata9白o direta por Inexigibilidade de Licita9ao referente a Servi9os de Enfermagem 
em Unidade de Atendimento e Enfretamento a COVID 19 O切eto 

SUSILENE DA SILVA CARVALHO, inscrita no CPF sob o no 822.016.175-20, e COREN 
sob o n。 642.662, com endere9o a Rua 01, n.51, Lot Nuncio, Bairro S百o Paulo, Po9oes ・  
Ba, CEP: 45.260-000 

Contratado 

hi論 iaeixeira百  oc6a 
Membro da Comiss自o 

Celeste re ra Pereira 
Membro da Comiss白o 

Po96es - Ba, 18 de agosto de 2 

Joao Pedro Riり j3 o Nascimento 
rrasteerte リa ',omussao 

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
CNPJ: 14.200.242/0001-65 

ATA 
PARECER SOBRE A DISPENSA 

Modalidade 
INEXIGIBILIDADE DE 
LICITA9AO 

Reunio da Comissao Permanente de Licita9合o da Prefeitura Municipal de Po96es, 
nomeada oela conforme Portaria No 1461202001/2020. Reunida com a finalidade 
especitica d e instru9ao ae processo ce 1NbAI(5IthL1UAUt Lit LIUI I/kJkL), caput ao 
art. 25, da Lei 8.666/93 e Lei 14.035/2020, incluindo a medida provis6ria no 926/2020, 
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百o dar andamento ao processo de Inexigibilidade de 
Licita9ao, para a contrata9自o de SUSILENE DA SILVA CARVALHO, inscrita no CPF sob o n。  
822.016.175-20, e COREN sob o n。 642.662, com endere9o a Rua 01, n.51, Lot Nuncio, Bairro S白o 
Paulo, Po9oes ・  Ba, CEP: 45.260-000, com um valor de ficando o valor global de R$ 4.200,00 
(quatro mil e duzentos reais). Ap6s anlise profunda sobre a contrata9白o em comento, ressaltando 
ter sido dada a devida importancia ao fato de que o pre9o apresentado esta condizente com os 
praticados no mercado, conforme laudo de avalia9白o, nao havendo, portanto, superfaturamento 
Nesse i nterim, somos de parecer favorvel, pela configura9白o da Dispensa de licita9百o, na 
conformidade do caput do aft. 25, da Lei 8.666/93 e Lei 14.035/2020, incluindo a medida provis6ria 
n。  926/2020, atualizada pela Lei 8.883 de 08/06/94. Devendo, pois, ap6s a devida homologa9o 
pelo chefe do Poder Executivo, do nosso parecer, proceder 自  devida publica9ao nos meios legais, 
para que surta os efeitos desejados. Nada mais havendo a relatar, assim sendo, eu Jo白o Pedro 
Ribeiro do Nascimento, Presidente, lavrei o presente registro de acontecimentos que, depois de lido 
e se aprovado, segue assinado por Mim Presidente e demais membros da Comiss白o de Licita9ao 

N自mero 
INX 070/2020 
FMS 



M 	iaTeixeira罵昂a 
Membro da Comiss白o Membro da Comissao 

Joao Pedro RibSo」  do Naseithento 
Presidente ．“、  ornIssao 

Cele熱ra Pereira 

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
CNPJ: 14.200.242/0001-65 

ADJUDICACAO DO OBJETO DO ATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO No INX 07012020 
FMS. 

A Comiss白o Permanente de Licita9白o de Po96es - Bahia, com base no caput do art. 25, da Lei 
8.666/93 e Lei 14.035/2020, incluindo a medida provis6ria n。  926/2020, e suas altera96es 
posteriores, e no Parecer J'」rEclict, ADJUDICA o objeto da contrata9白o direta por Inexigibilidade de 
Licita9白o referente a Servi9os de Enfermagem em Unidade de Atendimento e Enfretamento 自  
COVID 19. Visando a contrata9白o de SUSILENE DA SILVA CARVALHO, inscrita no CPF sob o n。  
822.016.175-20, e COREN sob o n。 642.662, com endere9o a Rua 01, n.51, Lot Nuncio, Bairro So 
Paulo, Po9oes - Ba, CEP: 45.260-000, com um valor de ficando o valor global de R$ 4.200,00 
(quatro mil e duzentos reais) 

Po96es - Ba. 18 de agosto de 2020 



Lean. o raujo NI scarenhas 
Pr し  ito Mu cipal 

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
CNPJ: 14.200.242/0001-65 

RATIFICACAO DO ATO FORMAL INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO No INX 070/2020 
FMS 

A Prefeitura Municipal de Po9Ocs - Bahia, corn base no caput do art. 25, da Lei 8.666/93 e Lei 
14・ 035/2020, incluindo a medida provis6ria n。  926/2020, e suas altera96es posteriores, e no Parecer 
Juridico. Ratifica o procedimento de contrata9o direta por Ato da INEXIGIBILIDADE DE 
LICITACAO no TNX 070/2020 FMS. referente a contrata9ao direta por Inexigibilidade de Licita9ao 
referente a Servi9os de Enfermagem em Unidade de Atendimento e Enfretamento 自  COVID 19. 
Mediante exposto lan9o o Ato formal para a contrata9ao de SUSILENE DA SILVA CARVALHO, 
inscrita no CPF sob o n。 822.016.175-20, e COREN sob o n。 642.662, com endere9o a Rua 01, n.51, 
Lot Nuncio, Bairro Sao Paulo, Po9oes - Ba, CEP: 45.260-000, ficando o valor global de R$ 4.200,00 
(quatro rnil e duzentos reais), vigencia do contrato 18/08/2020 at6 28/09/2020. Ora ratificado. 
Po96es. Estado da Bahia. 18 de agosto dc 2020. 

Gabinete do Pref ;. 18 de agosto de 2020. 



Po96es, BA, 18 ce ago- ode 2020 

Secret白rio M Ad'niriistra 加  

欝 PREFEITURA MUNICIPAL DE POcoES 
4 L」#' 	CNPJ: 14.200.242/0001-65 

CERTIDAO DE PUBLICA9AO EM 

MURAL 

INEXIGIBILIDADE DE LICITA9AO No INX 070/2020 FMS 

Certifico para fins de prova, a quem de direito, conforme determina9白o legal, o parecer conclusivo 
do processo de INEXIGIBILIDADE DE LICITA9AO, cujo objeto 白  a contrata9白o direta por 
lnexigibiiidade de Licita9白o referente a Servi9os de Enfermagem em Unidade de Atendimento e 
Enfretamento a COVID 19. Mediante exposto lan9o o Ato formal para a contrata9白o de SUSILENE 
DA SILVA CARVALHO, inscrita no CPF sob o no822.016.175-20, e COREN sob on。  642.662, com 
endere9o a Rua 01, n.51, Lot Nuncio, Bairro S白o Paulo, Po9oes - Ba, CEP: 45.260-000, pelo valor 
proposto para a contrata9ao de ficando o valor global de R$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais), 
foi devidamente divulgado com publica9白o no mural da Prefeitura 



PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
CNPJ: 14.200.242/0001-65 

~ 

● 

HOMOLOGACAO DA INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO No INX 070/2020 FMS 

O Prefeito Municipal de Po96es - Bahia. no uso de suas atribui96es legais, e tendo em vista que 
foram cumpridas todas as formalidades do caput do art. 25, da Lei 8.666/93 e Lei 14.035/2020, 
incluindo a medida provis6ria n。  926/2020. e no Parecer Juridico, ante a INEXIGIBILIDADE DE 
LICITACAO if INX 070/2020 FMS Objeio: contrata o direta por Inexigibilidade de Licita9ao 
referente a Servi9os de Enfermagem em Unidade de Atendimento e Enfretamento a COVID 19. 
Mediante exposto lan9o o Ato formal para a contrataao de SUSILENE DA SILVA CARVALHO, 
inscrita no CPF sob on。  822.016.175-20. e COREN sob o n。 642.662, com endereo a Rua 01, n.51. 
Lot Nuncio. Bairro Sao Paulo. Po9oes - Ba. CEP: 45.260-000 

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

Gabinete do Prefei, 18 d;' gosto de 2020. 

' 
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ascarenhas 
icipal 

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
CNPJ: 14.200.242/0001-65 

Ao 
Setor de Contabilidade 

Autorizo ao Setor de Contabilidade empenhar o referido processo, remeter ao Setor de Compras para 
formalizar autoriza車o da contrata恒o direta por Inexigibilidade de Licitaao referente a Servi9os de 
Enfermagem em Unidade de Atendimento e Enfretamento a COVID 19. Mediante exposto lano o 
Ato formal para a contrata9o de SUSILENE DA SILVA CARVALHO, inscrita no CPF sob o n。  
822.016.175-20, e COREN sob o n。  642.662, com endere9o a Rua 01, n.51, Lot Nuncio, Bairro Sao 
Paulo, Po9oes - Ba. CEP: 45.260-000. pelo valor proposto para a contrata9ao de ficando o valor 
global de R$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais), e posterior quita9ao 

Gabinete do Prefeit・  18 de agosto de 2020. 



PREFEITURA MUINICIPAL DE POCOES 
CNPJ: 14.200.242/0001-65 

CONTRATO 

『  



PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 
CNPJ: 11.113.324/0001-52 

CONTRATO No 221/2020 FMS 
CONTRATO DE PRESTAいO DE SERVICOS QUE 
ENTRE SI CELEBRAM, A PREFEITURA MUNICIPAL 
DE POC6ES JUNTAMENTE COM O FUNDO 
MUNICIPAL DE SAりDE E SUSILENE DA SILVA 
CARVALHO 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PO9OES, ESTADO DA BAHIA, pessoa juridica de direito 
pロblico, com sede na Pra9a da Bandeira, n。  02, bairro: centro, Po"es Bahia, FONE/FAX (77) 
3431-5820, inscrita no CNPJ sob n。  14.242.200/0001-65, neste ato representado pelo ulm.0 
Leandro Araio Mascarenhas, Prefeito Municipal, JUNTAMENTE COM O FUNDO MUNICIPAL 
DE SAUDE, devidamente inscrito no CNPJ sob o nu 11.1 'Vi.32410001-b2, com seae a Rua 
Cardeal da Silva, n。  75, Bairro Centro, cidade de Po"es - Bahia, representado neste ato por, 
Lorena Santos Mascarenhas, gestora do referido Fundo ora denominado CONTRATANTE e do 
outro lado SUSILENE DA SILVA CARVALHO, inscrito no CPF sob o no822.016.175-20, inscrito 
no COREN sob o n。  642.662-ENFERMEIRA; 	com endere9o na Rua 01, n.51, Lot Nuncio, 
Bairro S白o Paulo. Pocoes-Ba, CEP: 45.260-000, aqui denominado(a) CONTRATADO (A), com 

~ 	base nas disoosicoes da Lei Federal S.bbb ae 21 ae iunno ae i a e aiteraaa peia Lei ど  .bbi/り4, 
resolvem celebrar o presente じontrato ae i-'restaao ae tthervi9os ae i-'essoa i-isica, oriunao ca 
lnexigibilidade de Licita9'o n。  INX 070/2020 FMS mediante as cl白usulas e condi"es 
seguintes 

CLAUSULA PRIMEIRA . DO OBJETO 
1.1 	Contrata戸o direta por lnexigibilidade de Licita"o referente a Servi9os de Enfermagem 
em Unidade de Atendimento e Enfretamento 白  COVID 19 e Unidade de Pronto-atendimento na 
assist白ncia a pacientes suspeitos ou diagnosticaos com COVID 19 seguinte prestador de 
servi9o (tabela 01/item 24 do edital 005/2019) 

CLAUSULA SEGUNDA - DO PRE9O E FORMA DE PAGAMENTO 
2.1 O pre9o pela execu弾o de servi9o global e de R$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais), 
devendo o valor mensal pertinente ser pago pela CONTRATANTE, atrav白s de cheque 
nominativo ou na conta corrente do CONTRATADO (A), ap6s cumprimento da sua jornada, com 
intervalo para almo9o, podendo atender fora deste horrio, nos casos de emergencia ou quando 
solicitado. 

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

CLAUSULA TERCEIRA - DO PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO 
3.1 O presente contrato ter vigencia de 18/08/2020 at' 28/09/2020, prorrog白vel por igual 
periodo, na forma do art. 57 da lei 8.666, de 21 de junho de 1993, com as altera96es posteriores, 
caso n白o haja manifesta"o contrria por qualquer das partes nos trinta dias antecedentes ao 
t6rmino do prazo aqui estipulado 

CLAUSULA QUARTA - DA FORMA DE EXECUCAO 
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。 Os servios objeto do presente contrato podero tamb'm ser prestados atrav白s de contatos 
telefnicos, fax-simile, correspond白ncias eletrnicas ou, extraordinariamente, mediante visitas 
tcnicas a serem realizadas na sede da CONTRATANTE. 
§2。 As despesas com o deslocamento, incluindo, a estadia, refi96es e combustiveis ero 
arcadas nelo CONTRATADO 

Pじ峯6資亀 Rua: Cardeal da Silva, n。15, centro, Po96es BA, Fone 師o 



PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 
CNPJ: 11.113.324/0001-52 

CLAUSULA QUINTA - DAS OBRIGACOES 

5.1 Caber自  ao Contratante: 
a) A CONTRATANTE se obriga a cumprir as condi96es pactuadas neste e os prazos para 
pagamento; 
b) A Contratante se reserva no direito, de fiscalizar durante a vig白ncia do contrato, a execu戸o 
dos servi9os ora contratados, solicitando todas as informa96es que julgar necess白rio; 
c) Publicar o resumo do Contrato e os Aditamentos que houver, no Dirio 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,§ 1。  da Lei n。  8666/93 com as 
altera"es da Lei n。 8.883/94; 
d) Designar, no ato da assinatura deste contrato, preposto para acompanhar e fiscalizar a 
execu9白o dos servios, com poderes plenos para gerenciar t白cnica e administrativamente o 
mesmo; 
e) Fornecer, em tempo h自bil, 自  CONTRATADA todos os elementos tcnicos e administrativos, 
necess白rios 白  execu"o dos servi9os, bem como entregar livre e desimpedidas as 白  reas onde 
sero realizados os servi9os, objeto deste contrato; 

S 	fi Semore aue necess自rio se fizer. desianar um reoresentante e/ou funcion白rio para 
ー 	acompannar e tiscalizar a execu9ao ao presenteじontrato, que aevera anotar em registro propno 

todas as ocorr白ncias verificadas 

5.2 0 Contratado obriga-se a 
a) Responsabilizar-se pelos danos causados 白  Contratante ou a terceiros, decorrentes de 
sua culpa ou dolo na execu"o do Contrato, n白o excluindo ou reduzindo essa responsabilidadea 
fiscaliza戸o ou acompanhamento pela Contratante; 
b) A CONTRATADA obriga-se a executar os servi9os ora contratados, no periodo em que 
se fizer necess白rio, com zelo, desempenho e qualidade tcnica, necess白ria a satisfatria a 
presta9白o dos referidos servios, cabendo a parte contratada dar andamento aos ulteriores atos 
do processo, at o trnsito em julgado da senten9a, inclusive arcar com todas as custas judiciais 
referentes aos recursos interpostos 
c) Solucionar todos os eventuais problemas pertinentes ou relacionados com a execu9きo 
dos servi9os objeto do contrato, mesmo que para isso outra solu,o nao prevista neste, tenha 
que ser apresentada, para aprova9白o e implementa9ao, sem 6 nus adicionais para a Contratante; 
d) S6 divulgar informa戸es acerca da presta戸o dos servi9os, objeto desta licita,o, que 
envolva o nome da Contratante, mediante sua orvia e expressa autorizac白o 

a 	e) 	i-restar esciarecimentos a じontratante score eventuais atos ou tatos noticiaaos aue 
envolvam a uontrataaa, inaepenaentemente ae soiicita9ao; 
f) 	Responsabilizar-se pelo 6 nus resultante de quaisquer a加es, demandas, custos e 
despesas decorrentes de danos causados por culpa ou dolo de seus empregados, prepostos 
e/ou contratados, bem como obrigar-se por quaisquer responsabilidades decorrentes de a"es 
judiciais que lhe venham a ser atribuidas por fora de lei, relacionadas com o cumprimento do 
presente contrato; 
g) 	Se houver a戸o trabalhista envolvendo os servios prestados, a contratada adotar as 
provid白ncias necess自rias no sentido de preservar a Contratante e de mant-la a salvo de 
reivindica96es, demandas, queixas ou representa96es de qualquer natureza e, n自o o 
conseguindo, se houver condena9白o, reembolsar a Contratante das importncias que este 
tenha sido obrigado a pagar, dentro do prazo improrrog自vel de 10 (dez) dias u teis a contar da 
data do efetivo pagamento; 
h) 	Cumprir, fielmente, as obriga96es assumidas, de modo que os servios contratados se 
realizem com esmero e perfei 白o, executando-os sob sua inteira responsabilidade; 
i) 	A CONTRATADA devera manter, durante toda a execu9ao do contrato, todas as 
condi96es de habilita9白o e qualifica"o exigidas na licita"o, conforme previsto no Art 55, inciso 
XII da Lei no 8.666/93 
Paragrafo o nico: A empresa dever白  apresentar junto com a(s) nota(s) fiscal(is) e/ou fatura(s) 

I. Prova de regularidade juntoa Fazenda Municipal; 
Prova de regularidade junto a Fazenda Estadual; 

?k 亘  te MVNICPMOOCS Rue: Cardeal da Silva, no 75, centro, Po"es BA, one\(77) 314350 



PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 
CNPJ: 11.113.324/0001-52 

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
CNPJ: 11.113.324/0001-52 

Ill. Prova de regularidade junto a Fazenda Federal, referente a Divida Ativa da Uni'o e 
Tributos Federais; 

IV. Prova de regularidade junto a Justi9a do Trabalho. 

CLAUSULA SEXTA - DA RESCISAO 
6.1 0 presente contrato poder ser rescindido nas hip6teses previstas na Lei 8.666/93 
6.2 A CONTRATANTE poder白  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戸o total ou parcial do contrato enseja a sua rescis言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弾o Publica, em caso de rescis白o 
administrativa prevista no art. 77 e seguinte da Lei n・  8.666/93 e suas altera"es 
Pargrafo a nico: Da rescis白o contratual resultar ou n白o o direito das partes 白  indeniza"o, de 
acordo com o caso em concreto, na conformidade da lei, sem prejuizo das penalidades 
pertinentes 

● 贈潟魂MAntra認躍認器麗豊親Au transferncia, no todo ou em parte 

CLAUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES 
8.1 O descumprimento, parcial ou total, de qualquer das cl白usulas contidas no presente contrato 
sujeitar o Contratado 白  s san如es previstas na Lei 8.666/93, garantida a prvia e ampla defesa 
em processo administrativo 
§ 10 A inexecu戸o parcial ou total do contrato ensejar a suspensao ou a imposi"o da 
declara9白o de indignidade para licitar e contratar com a prefeitura e multa, de acordo com a 
gravidade da infra"o 
§ 2。  A multa ser自  graduada de acordo com a gravidade de infra9自o, nos seguintes limites 
maximos 

0,3% (trs por cento) ao dia de atraso sobre o valor da parcela do fornecimento n白o realizado 
A Administra"o se reserva ao direito de descontar do pagamento devido a contratada o valor 
de qualquer multa porventura imposta em virtude do descumprimento das condi6es 
estipuladas no contrato 
A multa prevista nesta clausula nao tem carter compensat6rio e o seu pagamento nao 
eximir o Contratado da resoonsabilidade de nerdas e danos decorrentes das infraces 

. cometiaas 

CLAUSULA NONA - DA PUBLICA9AO DO CONTRATO 
9.1 O extrato do presente contrato dever ser publicado no mural de publica,o de atos 
administrativos da Prefeitura e no Dirio Oficial do Municpio, no prazo estabelecido no pargrafo 
u nico do art. 61 da Lei 8.666/93 

III. Prova de regularidade junto A Fazenda Federal, referente A Divida Ativa da União e 
Tributos Federais; 

IV. Prova de regularidade junto a Justiça do Trabalho. 

CLAUSULA SEXTA - DA RESCISÃO 
6.1 0 presente contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas na Lei 8.666/93. 
6.2 A CONTRATANTE poderá rescindir, unilateralmente, este Contrato, independente de 
interpelação judicial ou extrajudicial, sempre que ocorrer por parte da CONTRATADA, conforme 
art. 78 da lei 8.666/93. 
6.3 A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, com as consequências 
contratuais e as previstas em lei ou regulamento, ficando no ato da assinatura deste contrato 
reconhecido pelas partes os direitos da Administração Pública, em caso de rescisào 
administrativa prevista no art. 77 e seguinte da Lei n. 8.666/93 e suas altera95es. 
Parágrafo Calico: Da rescisão contratual resultará ou não o direito das partes indenização, de 
acordo com o caso em concreto, na conformidade da lei, sem prejuizo das penalidades 
pertinentes. 

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

CLAUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES 
8.1 0 descumprimento, parcial ou total, de qualquer das cláusulas contidas no presente contrato 
sujeitara o Contratado as sanções previstas na Lei 8.666/93, garantida a prévia e ampla defesa 
em processo administrativo. 
§ 1° A inexecução parcial ou total do contrato ensejará a suspensão ou a imposição da 
declaração de indignidade para licitar e contratar com a prefeitura e multa, de acordo com a 
gravidade da infração. 
§ 2° A multa será graduada de acordo com a gravidade de infração, nos seguintes limites 
máximos: 
• 0,3% (tits por cento) ao dia de atraso sobre o valor da parcela do fornecimento redo realizado. 
• A Administração se reserva ao direito de descontar do pagamento devido contratada o valor 

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

• A multa prevista nesta clausula não tem caráter compensatório e o seu pagamento não 
eximirá o Contratado da responsabilidade de perdas e danos decorrentes das infrações 
cometidas. 

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

CLAUSULA DECIMA - DA DOTACAO ORCAMENTARIA 
10.1 Os gastos decorrentes desta contrata弾o estao previstos nas seguintes contas 
oramentrias, proporcionalmente 

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

Secretaria Secretaria Municipal de Saúde 
Unidade Orçamentária 03.07.01 — Fundo Municipal de Saúde de Poções 

Atividade/Projeto 

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

Elemento de Despesa 3.3.9.0.36.00 — Outros Serv. Terceiros — P. Fisica 
/ 
FONTE 14  

02- exceto para atividade 2068 

Q6挙o畿
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Contratante 

3yc\ \CLSUSILENE DA SILV森fl 
Contratado 

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 
CNPJ: 11.113.324/0001-52 

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

CLAUSULA D亡CIMA SEGUNDA - DA VINCULACAO E ADJUDICACAO 
12.1 0 Contrato n。  221/2020 FMS, est白  vinculado ao processo de Inexigibilidade de Licita9白o n0 
INX 070/2020 FMS, conforme art. 61 da Lei 8.666/93, e adjudicado a empresa Contratada. 

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - REGIME DE EXECU9AO 
13.1 0 Regime de execu,o do contrato firmado 白  a de execu9ao direta, conforme definido no 
art. 10, inciso I da Lei 8.666/93 

CLAUSULA D亡CIMA QUARTA - DO ATO LICITATORIO 
14.1 Baseado no caput art. 25, da Lei 8.666/93 白  inexigivel licita"o publica, nos termos do 
processo de Inexigibilidade n。  INX 070/2020 FMS. tabela 01/item 24 do edital 005/2020 ー  

a 	Chamamento P"blico - Lei Federal no 13.979. de 06/02/2020: Decreto Estadual no 19.586, de 
~ 	2(/ujIzuzu; uecreto L egisiativo nu L41i/ZU 

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

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

Po"es BA, 18 de agosto de 2020 

Testemunhas 

1一戸〕  
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19 de Agosto de 2020 

ADJUDICAAO DO OBJETO DO ATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITA9AO No INX 070/2020 FMS 

A Comiss白o Permanente de Licita9百o de Po96es - Bahia, com base no caput do art. 25 da Lei Federal 8.666/93 e suas 
posteriores altera96es, Lei Complementar n。123/2006, 147/14 e Decreto 065/2017, e ainda no parecerjurldico, ADJUDICAo 
objeto da Inexigibilidade de Licita9ao N。 070/2020 EMS objetivando Servios de Enfermagem em Unidade deAtendimento e 
Enfretamento 白  COVID 19 e Unidade de Pronto-atendimento na assist白ncia a pacientes suspeitos ou diaanosticaos com 
しuviu iり  seguinte prestaaor ae serviCo( taoeia Ui/item 24 ao edital 005/201 9). Oprefeito lana o Ato Formal Dara a 
coritrata9ao ae, SUS1LヒNヒ  LiA SILVA CAI'(VALF-IU, inscrito no Ul- ト  sob o n' 821016.175-20, inscrito no COREN sob o n。  
642.662-ENFERMEIRA; com endere9o na Rua 01, n.51, Lot Nuncio, Bairro Sao Paulo, Pocoes-Ba, CEP: 45.260'-OOO,Valor 
giooai R' 4.ZUu,UU jquatro mii e auzentos reals), VigenciaZa/0W2020. comissao Permanente de LicitaCao. 16 de aaosto de 
2020. Joao Pedro Ribeiro Do Nascimento ・  PRESIDENTE DACOMISSAO 

RATIFICA 】AO DO ATO FORMAL DE INEXIGIBILIDADE DE LICITA9AO No INX 070/2020 FMS 

O Prefeito Municipal de Po96es, BA, no uso da compet6ncia que lhe outorga o caput do art. 25 da Lei Federal 8.666/93 e suas 
posteriores altera96es, Lei Complementar n。  123/2006, 147/14 e Decreto 065/201 7, torna p"blico a ratificac白o do Ato da 

.lexigioiiioaae ce ucita9ao flU,l NA U(U/2020 トMb, contorme parecer aa comissao Permanente de LicitaCao e Parecer 
"uriaico emitiao pela vrocuraaona Juridica MunIcipal vem tormaiizar A INEXIGIBILIDADE DO PROCEDIMENTO 

L1CI I Ai JKiU, para contrata9ao aireta o e, SUS1LヒNt DA SILVA CARVALHO, inscrito no CPF sob o n。  822.016,175・20, 
inscrito no COREN sob o n。 642.662-ENFERMEIRA; com endereCo na Rua 01, n.51,Lot Nuncio, Bairro S白o Paulo. Pocoes- 
ba,し  tr: 40・ZbU-UUU, ujeto servi9os aeヒn丁errnagem em unIdade de Atendimento e Entretamento 白  COVID 19 e Unidade 
de Pronto-atendimento na assistncia a pacientes suspeitos ou diaqnosticaos com COVID 19 sequinteD restador de servico 
uaoeia uititem 24 ao enhtal uub/zunJ). valor global ce F<' 4.20U,uU (quatro mii e duzentos reais), constante do respectivo 
Processo de lnexigibilidade de Licita,o No INX 071/2O2OFMS viq白ncia28/09f2020, devendo ser celebrado o contrato com: 
ae SiLAS SiMUヒS Mヒiitk,vuoiique-se no iocai ae costume. Celebre・se o respectivo contrato, que ser regido obedecendo 
白  s formalidades de direito p自blico, na forma do art. 61 e 62 da lei n。  8.666/93, cuja minuta foi aprovada pela Procuradoria 
Juridica. Gabinete do Prefeito, 18 de agosto de 2020. LeandroAra'jo Mascarenhas - Prefeito Municipal. 

HOMOLOGA9AO DA INEXIGIBILIDADE DE LICITA(；】AO N。  INX 071/2020FM5 

O PREFEITO MUNICIPAL DE POCOES, BAHIA, no uso de suas atribui"es legais, e tendo em vista que foram cumpridas 
todas as formalidades da Lei n。 8.666/93, e suas posteriores altera96es, Lei Complementar n。  123/2006, 147/14 e Decreto 
065/2017, ante a INEXIGIBILIDADE de Licita"o n。  1NX070/2020 FMS, OBJETO - Servios de Enfermagem em Unidade de 
Atendimento e Enfretamento 白  COVID 19 e Unidade de Pronto-atendimento na assistncia a pacientes suspeitos ou 
diagnosticaos com COVID 19 seguinte prestadorde servi9o (tabela 01/item 24 do edital 005/2019)..E atentando ao Parecer 
申卿miss白o Permanente、き」icita蛇o, HOMOLOGA. o. processo虫型竪F旧旧DADE de Licita9百o, para a contrat,申o 
鵬月塁竺り1刊子曹誉 I"Iニ入ツibiL当烈：Jヒ LIL) I誉ど’左？凹望聖 LIしil/U UKIU,Para contraり管9世reta四ら SUSILENE DA 
胃LVハ～ハパでLii比 in讐！叩呪 ‘しrr S四P n二？召こU'？・1二b-Lu・ I讐crito 叩竺誉りせ”DOn也42.bb2-1翌トヒ！酬EI'Acom 

enue，聖門nua u, i , nどiナOm聖9」lどairroぎoドauioざ叩oes-ua青ヒI-': 4り・ztiu-uu4Va!orじlobal de:"4星00・ 00 (quatro 
mii e uuzenrns reais;, vigencia zwuりizuzu. uaoineie ao rreieito, ia tie agosto ロe 2020. Leanclro AraUjo Mascarenhas - 
Prefeito Municipal. 

EXTRATO DO CONTRATO No221/202 FMS INEXIGIBILIDADE No INX 070/2020 FMS 

CONTRATANTEDE SADE. inscr蕊監ITU RA MUPJsobon暢離DE24/器: ES COM COOPARTICIPAO-52, com sede Rua Cardeal daS器男瑠畿：認と  
CER 45.260- 000, representado por Lorena Santos Mascarenhas - CONTRATADA ー  formalizar A 
iiNtAlt,ibiLlLTh\Uヒ  Ut) VRUしtL)IMヒN I U LILI l/ki ui-au, para contrata9ao aireta de - SUSILLNE DA SILVA 
CARVALHO, inscrito no CPF sob o n。 822.016.175-20, inscrito no COREN sob on。  642.662-ENFERMEIRA; com 
endere9o na Rua 01, n・51, Lot Nuncio, Bairro Sao Paulo, Po9oes-Ba, CEP: 45.260-000,,confornie Inexigibilidade 
n INX 070/2020 FMS, objeto: Servi9os de Enfermagem em Unidade deAtendimento e Enfretamento 白  COVID 19 
e Unidade de Pronto-atendimento na assistencia a pacientes suspeitos ou diagnosticaos corn COVID 19 seguinte 
prestador de servi9o (tabela 01/item 24 do edital 005/2019). Data do Contratol 8/08/2020. Valor do Contrato: R$ 
4.200,00 (quatro mil e duzentos reais), Vig6ncia 28/09/2020. Secretria Municipal de Saロde Lorena Santos 
Mascarenhas, Prefeito - LeandroAraロjo Mascarenhas. 
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ADJUDICACAO DO OBJETO DO ATO DE INExIcIIBtLIDADE DE LICITACAO N' INX 070/2020 EMS 

A Comissao Permanente de Licita'o de Po96es - Bahia, com base no caput do art. 25 da Lei Federal 8.666/93 e suas 
posteriores altera6es, Lei Complementar n。  12312006, 147/ 14 e Decreto 06512017, e ainda no parecerjuridico, ADJUDICA o 
objeto da Inexigibitidade de Licita9ao N。  070/2020 FMS objetivando Servi9os de Enfermagem em Unidade de Atendimento e 
Enfretamento ' COVID 19 e Unidade de Pronto-atendimento na assistncia a pacientes suspeitos ou diagnosticaos com 
COVID 19 seguinte prestador de servi9o (tabela 01/item 24 do edital 005/20l9). Oprefeito lana o Ato Formal pan a 
contrata o de, SUSILENE DA SILVA CARVALHO, inscrito no CPF sob o no 822.016.175-20, inscrito no COREN sob o n。  
642.662-ENFERMEIRA; com endere'o na Rua 01, n.51, Lot Nuncio, Bairro So Paulo, Po9oes-Ba, CEP: 45.260-000,Valor 
global RS 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais), Vigncia28/09/2020. Coniiss自o Permanente dc Licita'o, 18 dc agosto de 
2020. Jo目o Pedro Ribeiro Do Nascimento - PRESIDENTh DA COMISSAO 

RATIFICAメO DO ATO FORMAL DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAAO N' INX 070/2020 FMS 

O Prefeito Municipal de Po96es, BA, no uso da competncia que lhe outorga o caput do art, 25 da Lei Federal 8.666/93 e suas 
posteriores alterades, Lei Complementar n。  123/2006, 147/14 e Decreto 065/2017, torna plblico a ratifica9Io do Ato da 
Inexigibilidade de Licita9'o n, INX 070/2020 FMS, conforme parecer da Comiss'o Permanente de Licitado e Parecer 

Jur dico emitidop pela Procuradoria JoLICITATORIO, para contratao direta畿MunicipaUSILENE鍛formali2LVA CA競器GIBILIDADEsento no CPF黒PROCEDIMEI'n822.016.175聖  
inscrito no COREN sob o n。  642.662-ENFERMEIRA; com endereo na Rua O I, n.5 I, Lot Nuncio, Bairro Sao Paulo, Po9oes- 
Ba, CEP: 45.260-000, Objeto Servi9os de Enfermagem em Unidade de Atendimento e Enfretamento ' COVID 19 e Unidade 
de Pronto-atendimento na assistencia a pacientes suspeitos ou diagnosticaos com COVID 19 seguinte prestador de servi9o 
(tabela 01/item 24 do edital 005/2019). Valor global de R$ 4.200.00 (quatro mil e duzentos reais), constante do respectivo 
Processo de Inexigibilidade de Licita9o No INX 071 /2O2OFMS vigncia28/09/2020, devendo ser celebrado o contrato com: de 
SILAS SIM6ES ME[RA,Publique-se no local de costume. Celebre-se o respectivo contrato, que ser regido obedecendo' s 
formaLidades de direito p'blico, na forma do art. 61 e 62 da lei ii' 8.666/93, cuja minuta foi aprovada pela Procuradoria 
Juridica. Gabinete do Prefeito, 18 dc agosto dc 2020. Leandro Arajo Mascarenhas - Prefeito Municipal 

HOMOLOGAメO DA INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO N' INX 07 l/2O2OFMS 

O PREFEITO MUNICIPAL DE POC6ES, BAHIA, no uso de suas atribui96es legais, e tendo em vista que foram cumpridas 
todas as formalidades da Lei n。  8.666/93, e suas posteriores altera96es, Lei Complementar n。  123/2006, 147/14 e Decreto 
065/2017, ante a INEXIGIBILIDADE de Licita 且o no INXO7O/2020 FMS, OBJETO - Servi'os de Enfermagem em Unidade de 
Atendimento e Enfretamento ' COVID 19 e Unidade de Pronto-atendimento na assistencia a pacientes suspeitos ou 
diagnosticaos com COVID 19 seguinte prestador de servi9o (tabela O I/item 24 do edital 005/201 9)..E atentando ao Parecer da 

Comisso Pennanente dformalizar A INEXIGIB需rao. HOMOLOGA o processo de IADE DO PROCEDIMENTO LICITA器G113O, p票ADE de Licitao, para a contrataontratao direta de, SUSILENE DA窓＝  
CARVALHO, inscrito no CPF sob o n。  822.016.175-20, inscrito no COREN sob o n。  642.662-ENFERMEIRA; com endereo 
na Rua 0!, n.51, Lot Nuncio, Bairro So Paulo, Po9oes-Ba, CEP: 45.260-000, Valor Global de: RS 4.200,00 (quatro mil e 
duzentos reais), Vig己ncia 28/09/2020. Gabinete do Prefeito, 18 dc agosto de 2020. Leandro Arajo Mascarenhas - Prefeito 
Municipal. 

EXTRATO DO CONTRATO N'22l/202 FMS 

IFEXIGIBILIDADE N. INX 070/2020 FMS 

CONTRATANTE - PREFEITURA 】  MUNICIPALSADE, inscrito no CNPJ sob o n 11.113.324/000蹴OcOcom器g器OOPARTIC器 O DO FUCardeal da Silva, 75 - Bairro器漂JNICPAL DECEP. 45.260- 
000, representado por Lorena Santos Mascarerthas - CONTRATADA - formalizar A INEXIGIBILIDADE DO 
PROCEDIMENTO LICITATORIO, para contrata''o direta de - SUSILENE DA SILVA CARVALHO, inscrito no CPF sob o 
n。 822.016.175-20, inscrito no COREN sob o n。 642.662-ENFERMEIRA; com endereo na RuaOl, n.51, Lot Nuncio, Bairro 
So Paulo, Po'oes-Ba, CEP: 45.260-000,,conforme Inexigibilidade n。  INX 070/2020 FMS, objeto: Servi9os de Enfermagem 
em Unidade de Atendimento e Enfretamento' COVID 19 e Unidade de Proato-atendiinento na assistncia a pacientes 
suspeitos ou diagnosticaos com COVID 19 seguinte prestador de servi'o (tabela 01/item 24 do edital 005/2019). Data do 
Contrato! 8/08/2020. Valor do Contrato: R$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais), Vigncia 28/09/2020. Secretria 
Municipal de Sa自de Lorena Santos Mascarenhas. Prefeito - Leandro Arajo Mascarenhas 

CERTIFICAいO DIGITAL: I 3BG/MZ2PEE659XFCHZ7GA 
Esta edi"o encontra-se no site oficial deste ente. 
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Atas 

PREFEITURA MUNICIPAL DE POC6ES 

皿SELUt 1竺A MUINツ竺”t4 SAUDE 'CNIPJ: 11.113324/OOIJI-S2 
~ COMISSAO ESPECIAL DE CREDENCIAMENTO DE SERVにOS DE SAUDE 

ATA. 019/2020 ・  ABERTURA E JULGAMENTO DO PROCESSO PARA CONTRATA9AO 
DE SERVICOS DE SAUDE ・  EDITAL N.005/2019 

Aos treze dias do mes de agosto de 2020, 白  s 11 :05mmn, reuniu-se na Sede da Secretaria Munid- 
pal de Sa"de de Po"es situada 白  Rua Cardeal da Silva, 75, Centro, a Comiss白o Especial Res- 
ponsavel pelo Credenciamento de Prestadores de Servios de Saロde do Municipio de Po- 
加esIBA, formalmente designada pelo Senhor Prefeito Municipal atraves da Portaria N。  049 de 
20 de dezembro de 2019, para abertura e julgamento da documenta戸o de habilita戸o de Pres-
tadores de Servi9os de Sa"de referentes ao Credenciamento regido pelo Edital - N' 005/2019, 
seus anexos e aditivos. Aberta a reuni白o, a Presidente Sra. Deborah de Souza Silva Cardoso, 
checou se os presentes eram as pessoas investidas dos poderes atribuidos pela Portaria Muni-
cipal acima citada, tendo comparecido os seguintes membros: Sirl自ndia Brasileiro Cunha Nasci- 
mento, Sheila Matos Rolim e Sueli Medrado. Fato continuo ressalvou que todos os atos deveri・  
am Se regidos exdusivamente pelo Instrumento convocatrio (Edital 005/2019, inclusive levado 
em considera"o os aditivosN. 001 e 002/2020), em perfeita conformidade com a Lei 8 666/93 
Dando seguimento, a presidente informou que lhes foi entregue a documenta"o de doispostu- 
lantes a credenciamento para presta"o de servi9os na 自  rea deEnfermagem e Fisioterapia. Os 
Envelopes foram conferidos quanto 白  inviolabilidade e os dizeres de endereGamentos, estando 
conforme as exigencias editalicias. Posteriormente os mesmos foramabertos um a um e o con- 
te自do comparado com o solicitado no edital 005/2019, conforme caracteriza"o juridica. Ap6s a 
anlise documental foi constatado que os querelantesdescritos a seguir apresentaram todas as 
condi"es que lhe conferia perfeita conformidade com o instrumento convocatrio ・  Edital 
005/2019 e aditivos.Assim sendo, foi declarada CREDENCIADA para a presta"o do servi9o 
N.24 da tabela 01 (Anexo 01 do edital 005/2020), a saber, Servi9o deEnfermagem ei Unidade 
de Atendimento e Enfrentamento 白  COVID19 e Unidade de Pronto-atendimento na assist'ncia a 
pacientes suspeitos ou diagnosticados com a COVID 19 a seguinte prestadora de servio: 
1)SUSILENE DA SILVA CARVALHO, Brasileira, solteira, Enfermeira, inscrita no COREN sob 
nmero 642.662-ENF, residente e domiciliado 白  Rua 01, N.51, Lot. Nuncio, Bairro S百o Paulo, 
Po加es -BA, CEP 45.260-000, inscrita junto ao CPF sob o n。  288.016.175-20 e RG 0797076379. 
Tamb'm foi declarado Credenciado para presta"o de servi9os de Fisioterapia (Item 26, Tabela 
1, Edital 005-FMS) o Sr. SILAS SIMOES MEIRA, Brasileiro, solteiro, Fisioterapeuta, inscrita no 
CREFITO sob nmero 308523-F, residente e domiciliado 自  Rua Jos' Marcelino, 77. Bairro S白o 
Paulo, Po96es -BA, CEP 45.260-000, inscrito junto ao CPF sob o n。  034.423.215・81 e RG 
15328255 01. A Presidente fez quest吾o de que constasse em ata que nada tinha ficado a titulo 
de pend'ncia. N自o havendo mais pleiteantes a avaliar e n百o tendo mais do que tratar e registrar, 
a Sra. Presidente agradeceu a presen9a de todos e deu por encerrada a reunio quando, para 
fins de direito lavrou-se a presente ata, que vai assinada pelos membros da Comiss白o que per-
maneceram at白  o final desta 

Em Po96es - Bahia, 13 de agosto de 2020. 

Deborah de Souza Silva Cardoso 

Presidente 

Sueli Rocha Medrado 

Membro 

Sheila Matos Rolim Freitas 

Membro 

Sirl'ndia B. Cunha Nascimento 

Membro 

CERTIFICAGO DIGflAL: NBI FTOEYIEK+HKNTGPQFG 

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