
PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
CNPJ: 14.200.242/0001-65 

CAPA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITA9AO 
PROCESSO ADMINISTRATIVO: No 119/2020 

MODALIDADE LICITAT6RIA: INEXIGIBILIDADE DE LICITA9AO N。  063/2020 FMS 

UNIDADE SOLICITANTE: Secretaria Municipal de Sa"de. 

OBJETO: Servi9os de Enfermagem em Unidade de Atendimento e Enfretamento 自  
COVID 19 e Unidade de Pronto-atendimento na assistencia a pacientes suspeitos ou 
diagnosticaos com COVID 19 (tabela 01/item 24 do edital 005/2020- Chamamento 
Pロblico) 

CONTRATADO: PATRiCIA SAMPAIO DO NASCIMENTO, inscrito no CPF sob o no 

040.250.445-36, inscrito no COREN sob o n。  000.525.940-ENFERMEIRA; 	com 

endere9o Travessa Dr. Israel Vieira Ferreira,41 Centro, Po9oes-Bahia, CEP: 45.260-000. 

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

EMBASAMENTO LEGAL: caput art. 25, da Lei 8.666/93 - Lei Federal n。  13.979, de 

06/02/2020; Decreto Estadual n。  19.586, de 27/03/2020; Decreto Legislativo n。  2.413/20 

DATA DA INEXIGIBILIDADE: 01 de julho de 2020 

DATA DA RATIFICACAO: 01 de julho de 2020 

DATA DA CONTRATACAO: 01 de julho de 2020. 

VIGENCIA: 01/07/2020 at 28/09/2020 

COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO 

RESUMO DE TODO O PROCESSO JA FINALIZADO 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE P0C‘うES 
GABINETE DA SECRElぱRl4 MUNICIPAL DESAlフDE 

U000I-52; 

Em Po96es, 30 de Junho de 2019. 
Of. 277/2019 

Exmo. Sr. 
Leandro Arajo Mascarenhas 
Prefeito Municipal de Po96es 

REFERENTE A: Solicita9白o deContrata9白o de Servi9os de Enfermagem para as 
a96es de Atendimento para Enfrentamento da COVID-1 9 - Patricia Sampaio do 
Nascimento 

Senhor Prefeito, 

Considerando, 

1. Que o Credenciamento 白  ato administrativo de chamamento p白blico para pr - 
qualificar profissionais de nivel superior e empresas para presta,o de 
servi9os tempor白rios, mediante contrata9白o por tempo determinado, na 
execu9白o servi9os, atividades e a96es da 白  rea de saude, observando 
situaゆes de excepcional interesse publico a serem atendidas 

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

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

4. Que oCOVID鷺icpio de Poes, ante o surgimencriou o Centro de Atendimento pa罷aumento dos casosnfrentamento Covi踏

器』農農‘鷲篇二器留装震胃器揺霊謂。 Minist6rio da 

5. Que a Unidade acima descrita 白  espa9o fisico estruturado pela gest白o 
municipal exciusivamente para o acolhimento e atendimento de usu白rios com 
queixas relacionadas aos sintomas de Covid-1 9, emerg6ncia de saude 

1 DisponIvel em: 
MAl O-DE-2020-PQRTARIA-r4%c2%BA- 1.445- DE-29- DE-MAIO-DE-2020-DO U-I mprensa-N acional .pdf 
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0001-52; 

pロblica de import白ncia internacional, sendo estrat白gico dentro do sistema de 
saude 	posto que o paciente 白  atendido por equipe dedicada e 
especificamente treinada para panejo e tratamento da doen9a; 

6. Que a COVID-19 aumentou a necessidade de refor9o das a96es de 
atendimento a pacientes com sindrome respirat6ria aguda grave na Unidade 
de Pronto Atendimento, com consequente reconfigura9白o dos processo de 
trabalho, notadamente no que diz respeito 白  s normas de biosseguran9a, com 
vistas a n台o contaminar outros paciente, e prestar assist白ncia especializada 
de Urg白ncia e Emerg白ncia; 

pública de importancia internacional, sendo estratégico dentro do sistema de 
saúde 	posto que o paciente é atendido por equipe dedicada e 
especificamente treinada para panejo e tratamento da doenga; 

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

7. Ata de Credenciamento N.014/2020 que declarou que o prestador de servi9os 
a seguir qualificado foi credenciado para a apresta"o do servi9o em esp白cie, 
poratender a todas as exig6ncias edital icias, 

7. Ata de Credenciamento N.014/2020 que declarou que o prestador de servigos 
a seguir qualificado foi credenciado para a aprestação do servigo em espécie, 
poratender a todas as exigências editalicias, 

servimos-nos do presente para solicitar a contrata"odo servico descrito a sequir. 
atrav's de inexiqibilidade de Licitacao, nos termos e condic6es que sequem: 
servimos-nos do presente para solicitar a contrataçãodo servico descrito a sec:mfr. 
através de inexiaibilidade de Licitação. nos termos e condicões que sequem:  

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

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

3. Qualifica9ao do Prestador: 
a. Nome: PATRiCIA SAMPAIO DO NASCIMENTO; 
b. Endere9o: Travessa Dr. Israel Vieira Ferreira, 41, Centro, Po96es-Ba, 

CEP 45260-000; 
c. CPF:040.250.445-36; 
d. Inscri9ao no COREn :000.525.940-ENF; 
e. Valor Global Estimado (R$):4.200,00 
f. Vig'ncia: 01 de julho a 28 de setembro1 90 dias 

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

3. Qualificação do Prestador: 
a. Nome: PATRiCIA SAMPAIO DO NASCIMENTO; 
b. Enderego: Travessa Dr. Israel Vieira Ferreira, 41, Centro, Pogões-Ba, 

CEP 45260-000; 
c. CPF:040.250.445-36; 
d. Inscrigáo no COREn :000.525.940-ENF; 
e. Valor Global Estimado (R$):4.200,00 
f. Vigência: 01 de julho a 28 de setembro - 90 dias. 

4. DotaCao Orament白ria que o contrato deve onerar: 4. Dota Ao Or amentária ue o contrato deve onerar 
Secretaria Secretaria Municipal de Saúde 
Unidade 

Orçamentaria: 03.07.01 - Fundo Municipal de Saúde de Poções 

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

2.040 — Gestão das ações de Atenção Básica. 

2.068 — Enfrentamento da Emergência em Saúde — 
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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 

ト 	C6pia da ata de credenciamento N. 14/2020; 
li- 	C6pia dos Documentos atrav白s das quais foram credenciados (Iten 4.3 do 

edital 005/2020) 
川- 	Termo de Drecendiamento; 

C6pia da ata de credenciamento N. 14/2020; 
II- 	Cápia dos Documentos através dos quais foram credenciados °ten 4.3 do 

edital 005/2020) 
Ill- 	Termo de Drecendiamento; 

一 	Dada a urg6ncia da necessidade e a progress白o da doen9a no territ6rio・ solicitamaos 
. 	iramita9ao l meaiata, nos termos aa iegisia9ao pertinente 

Dada a urgência da necessidade e a progressão da doenga no território,solicitamaos 
• tramitacdo imediata, nos termos da legislação pertinente. 

G月BINETE DA SECRETRIA MUNl〔；lF二4LDESAlフDE • • 0 GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

Respeitosamente, Respeitosamente, 

ORENA SA磯 
一  ？ecretaタ叩nぎ翌留e聾U叩, 『  
いesrora ao r-unao-jw町1毎ipal ae ご  auae 

-S 
ci 

ise " (ki 
n, 

k •• 
LORENA SANTOSJMVARENHAS 

Secretaria MuninlMe Saúde 
Gestora do Fundoattifipal de Saeide 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
CNPJ: 14.200.242/0001-65 

PROCESSO ADMINISTRATIVO No 119/2020 

OBJETO: Servi9os de Enfermagem em Unidade de Atendimento e Enfretamento 
COVID 19 e Unidade de Pronto-atendimento na assistncia a Dacientes susneitos nu 
diagnosticaos com COVID 19 (tabela 01/item 24 do edital O'O5/2020ー而‘品1 t,r 
Publico). 

AUTUA9AO 

Aos 30 (trinta) dias do m's de junho de 2020, autuo o ofcio requisitrio da 

secretaria e os documentos que adiante se v. 

お  
Samanta de Arajo Silva 

Chefe de Gabinete do Prefeito 

Decreto No043/2017 



PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
CNPJ: 14.200.242/0001-65 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PO96ES 
ESTADO DA BAHIA 

ANEXO VIII 

MINUTA DO CREDENCIAMENTO PESSOA FiSICA 

TERMO DE CREDENCIAMENTO DE 
PRESTADORES DE SERVI9OS DE 
ENFERMAGEM QUE ENTRE SI CELEBRAM 
O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE 
POC6ES ・  FMS e PATRICIA SAMPAIO DO 
NASCIMENTO 

O FUNDO MUNICIPAL DE SAODE DE PO9OES-BA, pessoa juridica de direito 
pロblico interno, CNPJ N. 11.113.324.0001-52, representado pelo GESTOR 
LORENA SANTOS MASCARENHAS, brasileira, solteira, podador da RG de n。  

a 	0978197941 SSP/BA. e do CPF n.010.775.695-13. SECRETARIA MUNICIPAL 
ut bAUL ヒ. aevicamente nomeaao oeio aecreto flv 1 (i ae U2 ae JUNI-IU ae 
2U2U, neste ato aenominaao UNLUtNしIAN I t e ae outro iaao VAi KIUIA 
SAMPAIO DO NASCIMENTO, Brasileira, solteira, Enfermeira, COREN sob 
nmero 000.525.940-ENF, residente e domiciliado 白  TRAVESSA DR. ISRAEL 
VIEIRA FERREIRA, 41, CENTRO, PO6ES-BA, CEP 45260-000, inscrita junto 
ao CPF sob o n。  040.250.445-36 e RG 2038057800, t白m entre si justo e 
aven9ado o presente CREDENCIAMENTO, sujeitando-se CREDENCIANTE e 
CREDENCIADA 白  s normas disciplinares da Lei 8.666/93 e altera"es 
posteriores, mediante as cl白usulas e condi加es 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 servi9os na 白  rea da 
Saude, bem como fica reconhecidaa situa9白o de inexigibilidade de licita,o, com 

一 	fundamento no caout. do art. 25 e demais dispositivos aplic白veis, da Lei no 
W 	ど  .bbb, ae 21 aejunno ae iW.i, e no taitai ae unamamento ruDiico nu uoizuis- 

FMS; 

Cl白usula Segunda - Do Objeto 
O CREDENCIADO, como profissional liberal, de forma aut6noma, prestar 
servi9os de Servios 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 
Cl白usula Terceira - Dos Valores e Forma de Pagamento 
Pelos servios credenciados na Cl自usula Segunda o presente termo ter白  o valor 
Global de R$ 4.200,00, que ser白o pagas at白  o 10o(d白cimo) dia do m白s 
subsequente ao vencido 
Cl自usula Quarta - Das Obriga96es e Carga Hor自ria 
4.1 - O CREDENCIADO fica obrigado a executar os servi9os com carga hor白ria 
de vinte horas semanais, conforme determina9白o do gestor municipal 



e 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PO9OES 

ESTADO DA BAHIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE POO ES 

ESTADO DA BAHIA 

4.2 - As despesas oriundas da presta弾o dos servi9os ser白o de responsabilidade da 
CREDENCIANTE, ficando o CREDENCIADO desobrigado de tais despesas 
operacionais 

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

Clusula Quinta - Do Perodo de Vig'ncia 
O presente termo ter白  sua vig白ncia com inicio na data de sua assinatura e t白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 publico, conforme Art 57, 
Inciso li 

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

CLAUSULA QUARTA ・  DA DOTAいO OR9AMENTARIA 
I・  Os recursos decorrentes dessa contrata9白o est白o previstos nas seguintes dota如es 
or9ament白rias 

CLAUSULA QUARTA - DA DOTAÇÂO OKAMENTARIA 
1 - Os recursos decorrentes dessa contratação estão previstos nas seguintes dotações 
orgamentarias: 

Secretaria Secretaria Municipal de Saúde 

Unidade Orçamentaria: 03.07.01 - Fundo Municipal de Saúde de Poções 

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

2.068 — Enfrentamento da Emergência em Saúde — COVID 19 

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

Fonte de Recurso: 14 

02 

Clusula S'tima - Da Habilita9ao Profissional e do Registro 
Compete ao profissional CREDENCIADO, e sob a sua responsabilidade e f, 

a 	admitida a veracidade ideol6nica documental, a exibic白o da documentac白o formal 
ー 	probatoria ce sua naouita9ao e registro para exercicio protissionai, oem como o 

Curriculum Vitae, no que dispuser a Lei vigente aplicvel a mat白ria, conferindo ao 
CREDENCIANTE, o encaminhamento ao Egr白gio Tribunal de Contas dos Municipios 
para o obrigat6rio registro e demais fins de mister 

Cláusula Sébma - Da Habilitação Profissional e do Registro 
Compete ao profissional CREDENCIADO, e sob a sua responsabilidade e fé, 

• 
admitida a veracidade ideológica documental, a exibigão da documentação formal 
probatória de sua habilitaçáo e registro para exercicio profissional, bem como o 
Curriculum Vitae, no que dispuser a Lei vigente aplicavel a matéria, conferindo ao 
CREDENCIANTE, o encaminhamento ao Egrégio Tribunal de Contas dos Municipios 
para o obrigatório registro e demais fins de mister. 

Clusula Oitava ー一  Das Penalidades Cláusula Oitava - Das Penalidades 

6.1 - Na hip6tese de ocorrncia de descumprimento, de qualquer regra estabelecida 
nas clusulas do presente ajuste, pelo CREDENC lADO, por n白o atendimento de 
servios determinados pela CREDENCIANTE, importar白  em descredenciamento do 
profissional, unilateralmente, sem prejuizos das san96es penais, conforme dispuser 
a legisla9白o vigente aplic白vel 白  mat白ria posta, ficando respons白vel pela repara●o 
civil e criminal de danos causados ao paciente, decorrente de a9白o ou omiss白o 
volunt白ria, neglig白ncia ou impericia, respeitado o devido processo legal 

8.1 - Na hipótese de ocorrência de descumprimento, de qualquer regra estabelecida 
nas cláusulas do presente ajuste, pelo CREDENCIADO, por não atendimento de 
serviços determinados pela CREDENCIANTE, importará em descredenciamento do 
profissional, unilateralmente, sem prejuizos das sangões penais, conforme dispuser 
a legislação vigente aplicável matéria posta, ficando responsavel pela reparação 
civil e criminal de danos causados ao paciente, decorrente de agão ou omissão 
voluntária, negligência ou impericia, respeitado o devido processo legal. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PO9OES 
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 das 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 pr6prio 

Clusula Nona - Da Natureza. 
O presente credenciamento tem a natureza de presta9白o de servios com 
remunera,o a titulo de honorarios, n白o constituindo vinculo empregaticio nem 
qualquer outra rela9白o trabalhista, que n白o a de realiza頭o de servi9os 
profissionais, regulados por legisla戸o pr6pria, fora das cl白usulas da C.L.T., 
como tamb白m, e de consequencia, desobrigado a CREDENCIANTE de qualquer 
6nus decorrentes do sistema trabalhista 

a 	Cl白usula D6cima - Do Foro. 
rara airimir quaiquer auviaa e aeciarar aireitos, que se tizerem necessarios no 
decorrer da execu9白o do presente ajuste, fica eleito o Foro da Comarca de 
Po"es-Ba, renundando qualquer outros por mais especial e privilegiado que 
sejam 

Cl自usula D'cima Primeira - Das Disposi96es Finais 
E, por estarem justos e Credenciados, fazem lavrar o presente 
CREDENCIAMENTO de Credenciamento em 03 (tr白s) vias de igual teor e forma, 
para o mesmo fim, a fim de que surta os efeitos necess白rios em Lei, na presen9a 
de duas testemunhas id6neas 

Po96es - BA, - de 	de 2020 

智  
LORENASANTei-. '' CARENHAS 
一  
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PATRICIA SAMPAIO DO NASCIMENTO 

Credenciada 

TESTEMUNHAS 
lo 2o 

 

    

Nome 
CPF 

Nome 
CPF 



柳  PREFEITURA MUNICIPAL DE POcoES 
""' SECRETARIA MUNICIPAL DE SM DE~(:NPJ:l1.113.324/0001-52 

COMISSM〕 ‘おPECIAL DE CREDENCIAMENTO DE SERVIOS DE SA心DE 

ATA. 014/2020 -AS農畿認農器認盟認皆潟器 ACON丁RATA9AO 

『鷺  



！讐黙磐磐A MI;NICJpAL DE PO（・oES 

ItLKL ItUCoMISSo F:st'E(濫濃器認念需I)農PJ:R V I器霊24/0001-52SADE: 

Deborah de So za Silva Cardoso 
Presidente 

層
) tiMi
i'ncjja B％需a Nascimento 

Membro 

一  ,血‘フどぎ  
oueii I%ocna Medrado/ ..- 

レ／ rvienioro 

ぐう、、ーノ 
ぐsh,票讐西sRolim 
一ーー lVlピFTjロ「o 

o 

● 



8』  

こ  

Quarta-feira, 31 de Janeiro de 20181 Edi9白o N "1.a6glCaderno I 

S 

DIAR10 ii OFICIAL 
PRE1?EITIJRA MUNICIPAL DE P0COES 
「柑「〕 I!ba [.)OrIad3bat1SpaleflCia,COrfl.t)昨jrefe由」  がpocoes; 

MUNICPIO DE POIi ES 
Estado da Bahia 

~ 

DECRETO No374/2011 

De lOde novembro do 2017 

Regulamenta a realiza9白o de credenciamento de profissionais 

de nivel superior e prestadores de servi9os privados para 

realizarem procedimentos, atividades ou a96es na 白  rea de 

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

providencias 

O PREFEITO MUNICIPAL DE POC6ES, Estado da Bahia, no uso das 

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

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

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

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

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

acesso universal e igualit白rio 白  s ac6es e servi9os de saOde para sua promo9白o, 

prote9白o 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 saロde no estado da Bahia, tendo em vista que os 6 rg白os e entidades pロblicas 

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

Saude; 

CONSIDERANDO ser inexigivel a licita9自o, por inviabilidade de 

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

mpossibilidade prtica 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 n"mero possivel de prestadores 

de servi9o, hip6tese em que a Administra9白o proceder白  ao credenciamento de todos 

os interessados que atendam 白  s condi96es estabelecidas em regulamento, 

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

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

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

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

DECRETA: 

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

Municipal de Saude, tido como o ato administrativo de chamamento p自blico para 

pr -qualificar profissionais de nivel superior e empresas para presta"o de servi9os 

tempor白rios, mediante contrata9白o por tempo determinado, na execu9ao servios 

atividades e a96es da 白  rea de saロde, considerando situa96es de excepcional 

nteresse publico a serem atendidas 

§ 1。 A contrata,o de profissionais credenciados ser白  efetivada com 

frmndamento no caput do art. 25 da Lei Federal 8666T/93, quando a ausencia de 

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

possa provocar preju izos 白  sa自de da popula9o 

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

presta"o de servi9os e realiza"o de a"es de sa"de s6 poder白o ser realizados 

apbs a verificac白o e constata9白o da insufici邑ncia da rede de saude publica municipal 

no atendimento da demanda, respeitadas as normas de participa"o do setor 

privado no Sistema Unico de Sa自de, conforme determina a Lei Federal 6.080/90 

§ 3。 A Administra●o Pロblica Municipal poder自  adotar o credenciamento para 

situa叩es em que o mesmo objeto possa ser realizado simultaneamente por 

diversos contratados 

4。  Os servi9os contraidos atrav's do instrumento de credenciamento sao 

inexigives de licita9白o, por inviabilidade de competiao pelo fato de que, em razao 

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

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

necessidades da Administra,o possam ser mais bem atendidas mediante a 

contrata9自o do maior numero possivel de prestadores de servi9o, motivo pelo qual a 

~ー“,・・  ,・・・ノ 
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Administra9』o proceder白  ao credenciamento de todos os interessados que atendam 

白s condi96es estabelecidas em regulamento 

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

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

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

individual, pelo prazo de at白  doze meses, admitida prorroga"o, na hipOtese do 

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

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

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

aos requisitos estabelecidos para exercer as fun叩es e aceitarem as condi"es no 

ato convocat6rio. E obrigat6rio que o edital atenda aos seguintes requisitos 

~ ー  explicta9含o do objeto a ser contratado; 

II - fixa9ao de crit自rios e exigencias minmas 白  participa,o dos 

interessados 

Ill ー  possibilidade de credenciamento a qualquer tempo pelo interessado, 

pessoa fisica ou juridica; 

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

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

crit白rios de reajustamento e das condi96es e prazos para o pagamento dos servi9os; 

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

da Administra"o na determina9百o da demanda por credenciado; 

VI - vedaCao 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 credenciado, a qualquer 

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

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

servi9os e/ou no faturamento 

Pra'a dョ Bandeira, n。  02, BaIrro C・ntro, Pocoesー日A. CEP 45.260-000・ 	Pじ峯6畿  
fim s..' 

z 

e
-c
Li

CI 

I言
豆 ‘ 

~I 
冒I 
膏I 
iI 
II 
i, 
o t
C 

巨 ，i 

II 



DIRIO息OFICIAL Quarta-teira. 3ldeianeirode 2Ol8lEdi9'o N。1.369lcaderno I 4 

a 
轟  

MUNICEPIO DE Poii ES 
Estado da Bahia 

 

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 Municipio de Po"es - BA; 

§ 1。 0 edital poder 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白o atendimento implicar o nao credenciamento 

§ 2。 Os interessados no credenciamento poderao inscrever-se para se 

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

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

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

outra disposi9白o legal 

§ 30 A Administra9百o dever白  preservar a lisura, transparencia 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. 3。. 0 edital de credenciamento identificar自  as fun加es e as 白  reas de 

conhecimento, forma9百o e/ou especializa"o, as exigencias de qualifica9白o tcnica 

e a pontua9白o dos titulos para classifica"o, as regras de contrata9百o, o sistema de 

remunera9百o por categoria profissional, o prazo de vig6ncia do credenciamento e da 

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

formul白rios utilizados para inscri9白o e habilita9ao 

§ 1。 Os interessados sero avaliados com base na documenta,o/ttulos 

referentes 白  experiencia profissional e a capacita9白o, atrav白s de cursos de p6s 

gradua"o, atualizaC白o, aperfeioamento, bem como a participa9百o em eventos e 

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

cre dencia me nto 

§ 2。 Os documentos comprobat6hos da experi白ncia e da capacita"o 

ser百o pontuados para servir de base para avalia9百o das condi96es do candidato 

para ser pre-qualificado e classifica9目o do candidato no credenciamento 

§ 3o A documenta9百o exigida para o credenciamento ser白  analisada no 

prazo de at白  oito dias corridos, contados da data de publica,o do aviso de abertura 
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do procedimento de credenciarnento, Por comiss白o especial especialmente 

designada pelo Chefe da Fun9自o Executiva Municipal 

Art. 40. A homologa9白o do resultado do credenciamento ser aprovada 

pelo Chefe da Fun9百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 pontua9白o final dos ttulos 

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

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

~ -~ Tiver mais tempo de formado; 

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

concorre 

Ill - Tiver mais tempo de experiencia comprovada no servi9o pロblico; 

IV - Tiver maior idade (art. 27, par白grafo " nico da Lei Federal no 

10.741/03) 

§ 2o Os Candidatos preーqualificados, conforme homologa叫o do 

procedimento, ser白o considerados aptos a exercer as atribui"es da fun9ao para a 

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

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

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

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

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

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

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

Municipal de Sa自de, emu ltima, ouvida a Procuradoria Juridica 

Art. 6。. 0 credenciamento n白o imp凸e ao Municpio a obriga"o de 

contratar os candidatos pr白-白 qualificados, que ocorrer白  mediante a convoca9百o do 

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

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

PraCa da Bandeira, n。 02, Bairro Centro, Po"esー  BA. CEP 45.280-000. S. O *a MSMtCIPAI?ooe  
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de Saude e disponibilidade econ6mica e or9ament白ria, sem nenhum prejuzo ao 

credenciante 

Art. 1。. Durante a vig白ncia do credenciarnento os pr白-qualificados 

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

condi96es atendidas e comprovadas por ocasio do procedimento de 

credenciamento 

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

descredenciamento, a qualquer tempo, mediante o envio de solicita9ao escrita 白  

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

cinco dias U teis 

Par白grafo u nico. A medida prevista neste artigo, n百o desincumbe o 

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

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

definida neste regulamento e no instrumento contratual assinado 

Art 90, 0 candidato pr白-qualificado, que considerar impedido ou 

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

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

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

implica96es da recusa e decidir pela aceita9白o ou n百o da justificativa de 

impedimento do credenciado para assumir a fun"o 

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

impedido, o Secret白rio Municipal de Saude poder propor a aplica9昏o de uma das 

seguintes medidas 

~ -~ Aloca9自o do candidato na 自  ltima posi9白o da classifica9白o da categoria 

profissional que tenha sido pr白-白 qualificado; ou 

II - Abertura de procedimento para o descredenciamento, assegurado o 

contradit6rio e a ampla defesa 

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

ficar白  impedido de habilitar 白  pr-qualifica"o em novo credenciamento 
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Art. 100. A Secretaria Municipal de Sa"de, observadas as condi96es 

estabelecidas neste regulamento, convocar o credenciado para assinar contrato 

que dever 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 fun9ao ocupada, as atribui"es b白sicas, a forma 

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

de servi9os, a unidade or9amentria e gestora e a fonte de recursos 

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

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

8666/93, indicando o nome do contratado, a fun9白o e o prazo da contrata"o 

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

mantenha vinculo de trabalho corn mais de um org百o ou entidade da Administra9白o 

P自blica e aquele que n百o comprovar disponibilidade de carga hor自ria para cuniprIr a 

programa9百o de trabalho da respectiva fun"o 

Art 11。. 0 credenciado que for contratado ser自  remunerado mensalmente 

considerado a programa9昏o de seM9os 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 

programa9白o dos trabalhos estabelecida pela Secretaria Municipal de Sa自de 

§ 2。 E vedado o cometimento a terceiros (subloca"o) de execu9百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色ncia dos contratos decorrentes de processo de 

credenciamento dever自  levar em considera9ao a motiva9百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 substitudo e, quando for o caso, o 

projeto que dever ser atendido 
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Art 13o. A prorroga9白o do prazo de contrato firmado, conforme 

disposi96es deste decreto depende da apresentaq白o de justificativa pelo Secret白do 

Municipal de Saude, a ser apreciada pelo Chefe da Fun9百o Executiva Municipal, 

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

Art 14。. 0 n白o cumprimento das disposi96es do edital de credenciamento 

e/ou das condi96es do contrato acarretar 白  aplica9白o de penalidades ao pr6 

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

dentre as seguintes modalidades 

~ Advertncia por escrito; 

II - Suspens白o tempor白ria do contrato; 

Ill - Suspensao tempor自ria do contrato e do credenciamento 

IV - Descredenciamento 

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

respectivo instrumento contratual 

~ -~ executar o objeto, em conformidade com as especificaG6es 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 

川ー  Responder por prejuizos que vier a causar ao patrim6nio material e 

moral do Municipio ou a terceiros, decorrentes da sua a9白o ou omiss白o culposa ou 

dolosa, procedendo imediatamente aos reparos ou indeniza96es cabveis e 

assumindo o 6 nus decorrente 

IV - Elaborar juntamente, ou aceitar o planejamento dos trabalhos 

realizados pela Secretaria Municipal de Saude, sempre primando pelo interesse 

p自blico; 

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

de saUde onde estiver atuando, de modo a nao causar transtornos ao andamento 

normal de seus servi9os ou causar embara9os ao processo de trabalho 

Art 16。. S白o obriga9うes da Secretaria Municipal de Saude 

Pra'a da Bandeira, n。 02, Bairro centro, Po"esー  BA. CEP 45.260-000 Pじじ6賛  
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I - Exercer a fiscaliza"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 condi96es necess白rias para que o contratado 

possa cumprir as obriga96es assumidas; 

Ill - prestar todas as informa加es e esclarecimentos necess白rios para a 

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

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

servios objeto do contrato 

Art 17。・  0 n』o cumprimento de quaisquer das condi96es pactuadas no 

contrato ou a sua inexecu9白o parcial ou total, implicar自  na sua rescis百o, por 

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

extrajudicial, conforme dispうem os artigos 77 a 80 da Lei 8.666/93 

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

podendo ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, sem prejuizo de outras 

medidas cabiveis, garantida a ampla defesa e o contradit6rio 

§ 2。 No caso de rescisao do contrato, por inadimpl'ncia do contratado 

cabera ao Secretario Municipal de Saロde propor ao Orgao competente a instru9白o 

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

instrumento contratual, ouvida a Procuradoria Juridica no que couber 

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

contratadas e cumpridas ou pelo n自mero de procedimento efetivamente realizado, e 

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

conforme estipulado no instrumento contratual 

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

calculada cada hora considerando o somat6rio da remunera9白o atual devida 白  
fun"o correspondente 白  categoria profissional do contratado, ou por procedimentos 

devidamente executados 

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

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

empenhada em nome de cada contratado 
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Art 19。.。  Ser白  designada Comiss百o Especial de Credenciamento 

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

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

serem do quadro da Secretaria Municipaf de Sa"de 

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

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

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

possibilidade de conflito de interesse 

§ 2 。 Na avalia9ao das propostas de credenciamento, 白  vedada a 

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

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

inscri"o de pessoas em alguma destas condi6es, o membro automaticamente 

devera ser declarado impedido da avalia9ao do processo do candidato especifico 

§ 3。 Caso seja necess自rio a realiza9白o de altera"o na Comissao Especial 

de Credenciamento, seja por vacancia ou desist白ncia,e vedada a nomea9白o de 

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

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

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

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

interessados em se pr白-qualificar junto a Secretaria Municipal de Saude podero 

apresentar a documenta9ao para credenciamento, cuja avalia9白o e atribui9百o de 

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

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

especializa9ao profissional 

Art 21。 .。  As responsabilidades na condu9白o das etapas para efetiva9百o do 

procedimento de credenciamento s百o atribuidas 

~ ー  A Comiss百o de Credenciamento 

a) Receber, registrar e analisar a documenta9ao dos candidatos e 

entidades interessados no credenciamento 

P6,6畿  
pー叫‘ fin"”・ノ  
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b) Solicitar, se necess白rio, esclarecimentos complementares aos 

interessados durante a pr白-qualifica9白o 

c) Analisar e avaliar a documenta9百o da qualifica9白o t白cnica e de ttulos e 

promover a classifica9白o dos candidatos 

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

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

Chefe da Fun9白o Executiva Municipal 

II - ao Secretrio Municipal de Saロde, atrav白s de equipe t白cnica 

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

interessados 

b) Autorizar, quando necessario, em conjunto com o Chefe da Fun9o 

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

c) Apresentar os pedidos de formaliza9ao da contrata9白o por 

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

profissional, das condi96es da execu,o do servio, das horas, procedimentos e 

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

quais estiver apoiada a proposi9白o de contrata,o 

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

credenciado para assumir fun9白o para o qual foi qualificado 

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

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

qualificados 

f) Convocar credenciados para firmar contrato, conforme condi96es 

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 presta"o de serviCos 

h) Determinar o inicio dos trabalhos contratados e emitir notifica9昏o para 

apura9白o de irregularidades e aplica"o de san96es administrativas a credenciados 

ou contratados 

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

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

aplica9昌o das penalidades previstas no contrato 

 

'o中oes 
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j) Realizar controle e regula9百o dos procedimentos realizados e horas 

trabalhadas, bem como realizar todas as a96es necess白rias ao pagamento dos 

contratados no prazo ajustado no instrumento contratual 

Ill ー  ao Municipio de Po96es - BA 

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

especifica96es determinadas pela Secretaria Municipal de Sa自de e respeitando o 

constante neste decreto 

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

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

Municipal de Sa自de 

c) Publicar os documentos produzidos pela Comissao Especial de 

Credenciamento, bem como 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昏o Especial de 

Credenciamento e a Secretaria Municipal de Saude 

e) Decidir, emu ltima inst白ncia, os recursos contra os atos da Comissao 

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 Saude e pelo 

Departamento de Recursos Humanos, Orgao vinculado 自  Secretaria Municipal de 

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

vinculadas aos procedimentos de credenciamento 

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

disposi96es em contrario 

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE e CUMPRA-SE 

Gabinete do Prefeito, Po96es - Bahia, lOde novembro de 2017 
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Prefeito Municipal 
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.....n... 	CNPJ: 

fl  PREFEITURA 
SECRETARIA 
FUNDO 

MUNICIPAL DE POÇÕES 
MUNICIPAL DE SAÚDE 

MUNICIPAL DE SAÚDE 
11.113.324/0001-52 

ANEXO II 

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

N° 005/2019 

Secretario Municipal de Saúde de POÇÕES 

Credenciamento 

II 

D
secretaria, 

MODELO 

Ilma. Sr. 

PROPONETE: 
Íce N] Pessoa Fisica. CRF di e. 	5 iF [] Pessoa Jurídica.  e1/m.44 

AREA DE ATUAÇÃO: 1%1,1  lifi  ynst_fta‘ 

ENDEREÇO: 1v2 r).,IP 	Lica47/./“.”. 	a. 	TR ns.a.rbk 3194 A , a n Utz, 

COMPLEMENTO: 
T 	J 

• , 

TELEFONE CI DDD Fixo: () Celular ()M1 q g Iliti_ IWO 
ENDEREÇO ELE-
TRONICO Pagina na Web: E-mail:_ 	amOi0+,20:Lesr__ 
REPRESENTANTE 
LEGAL: 

ITEM 

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

QUANTIDADE QUE 
SE COMPROMETE A 
REALIZAR 

% ci.g. ele 0.0- ENT- 'II 	t r4Tmmtatrt1/4..../to 	eevi 0-  
OBSERVACÃO: 0(s) procedimento(s) a serem realizados deverá ser descritos exatamente conforme Tabela constante no Anexo I. 

não serão consideradas. 

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

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

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

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

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

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

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

dos 
exigido, 
as atividades a que se propõe. 

requerimento toda a documentação exigida no edital de credenciamento, 
e 

52 

Descrições fora do padrão 

Na condição de 
credenciamento para 

declarando, 

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

Anexando ao presente 
devidamente assinada 
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競  
Ministrio da Fazenda 

Secretaria da Receita Federal do Brasil 

Comprovante de Situa9ao Cadastral no CPF 

No do CPF: 040.250.445-36 

Nome: PATRICIA SAMPAIO DO NASCIMENTO 

Data de Nascimento: 24/10/1989 

Situa"o Cadastral: REGULAR 

Data da Inscri9言o: 09103/2006 

Digito Verificador: 00 

Comprovante emitido 白  s: 11:41:17 do dia 22/06/2020 (hora e data de Brasilia). 
C6digo de controle do comprovante: CD9B.4471.8303.57E8 

鞭  

回  
回I' 

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

(Modelo aprovado pela INIRFB no 1.548, de 1310212015.) 

ill 

● 



4.3 - SE PESSOA FiSICA: 

望呪IDATOJ,th&l 三ソ  otiio 由IvcsetfraQ 

4.3 - SE PESSOA FISICA: 

CANDIDATO: 9Skieva. _Utteltig 	Nakes-a9.  

DOCUMENTO STATUS 

4.3.1 - RG e CPF acompanhado da consulta de regularidade 
deste Ultimo; CY 

4.3.2 - Titulo de eleitor com a quitação eleitoral devida; 04 

4.3.3 - Certificado de reservista, no caso do sexo masculino; /--- 

4.3.4 - Comprovante de endereço atualizado (validade de no 
máximo 03 meses); 06 

4.3.5 - Cadastro no PIS/PASEP/NIT/INSS; 0- 

4.3.6. 	- 	Carteira 	Profissional 	e 	inscrição 	no 	Conselho 
respectivo. 

(01  

(0L- 
4.3.7 - Certidão de quitação junto ao devido Conselho de 
classe; 

4.3.8 - Currículo comprovado com cópia dos cursos a serem 
utilizados na prova de títulos; 0- 

4.3.09 - 02 (duas) fotos 3x4. 06 

(3- 
4.3.10 - Certidão Negativa de Débito da Divida Ativa da União 
PGFN 

4.3.11 - Certidão Negativa de Débito Estadual, Ot 

4.3.12 - Certidão Negativa de Débito Municipal; OL 

4.3.12 - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas; CV-1 

4.4 - A confirmação do credenciamento solicitado será feita pela 
Secretaria Municipal de Saúde e obedecerá aos seguintes 
passos: 

4.4.1 	- 	Cumprimento 	de 	exigências 	no 	processo 	de 
credenciamento se for o caso 

4.4.2 - Emissão de parecer pela Comissão Especial de 
Credenciamento, opinando favoravelmente ao credenciamento 
do ente, certificando que a mesma cumpriu todas as exigências 
solicitadas e que atende as necessidades da CONTRATANTE; 

l 



4.4.3 — Publicação da ata/decisão nos meios oficiais (Diário 
oficial Eletrônico do Município). 

4.4.4 No credenciamento de Pessoa Fisica, caso haja um 
número maior de Pleiteantes que a quantidade de vagas, ou 
seja, na ocorrência de um número de habilitados maior que o 
limite máximo para o credenciamento, as mesmas serão 
submetidos à prova de títulos, tendo como parâmetro as balizas 
a seguir descritas. Caso haja concorrência entre pessoa física 
e jurídica pela mesma vaga ou serviço, onde não haja 
possibilidade de rateio de cotas, aplicar-se-6 os critérios de 
seleção relativos 6 pessoa física, 	devendo ser objeto de 
avaliação e comparação os títulos dos responsáveis diretos 
pelo prestação do serviço; 

● • 

● • 
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Zona: 059 	Se‘白o: 0043 

UF: BA 

Domicilio desde: 09/03/2006 

C 

'I 

JUSTICA ELEITORAL 

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 

CERTIDAO 

Certifico que, de acordo com os assentamentos do Cadastro Eleitoral e com o que 
disp6e a Res.-TSE ri9 21.823/2004, o(a) eleitor(a) abaixo qualificado(a) est白  quite com a 
Justi'a Eleitoral na presente data. 

● 
Eleitor(a): PATRICIA SAMPAIO DO NASCIMENTO 

Inscri‘合o: 1201 3385 0540 	 Zon 

Municipio: 38032 - POCOES 

Data de nascImento: 24/10/1989 	 Dor 

Filiagきo: ・  AMER SAMPAIO DO NASCIMENTO 
-JOSE MARQUES DO NASCIMENTO 

Ocupa戸o declarada pelo(a) eleitor(a): ENFERMEIRO 

Certid白o emitida 白  s 18:59 em 19/06/2020 

Res.-TSE riロ  21.823/2004 
O conceito de quita‘旨o eleitoral reune a plenitude do gozo dos direitos polticos, o regular exerccio do voto, 
salvo cuando facultativo, o atendimento a convocac6es da lustica Eleitoral tara auxiliar os trabalhos 

~lativos ao oleito. a inexistencia de muitas apiicaaas, em carater dieTinitivo, Dela justia eleitoral e nao 
remittoas, excetuadas as anistias legais, e a reguiar presta'ao ae contas ce campanna eieitorai, quanao se 
tratar de candidatos. 
A plenitude do gozo de direitos polticos decorre da inocorrencia de perda de nacionalidade; cancelamento 
de naturaliza''o por senten'a transitada em julgado; interdi中o por incapacidade civil absoluta; 
condenagao criminal transitada em julgado, enquanto durarem seus efeitos; recusa de cumprir obriga戸o a 
todos imposta ou presta‘うo alternativa; condena戸o por improbidade administrativa; conscri戸o; e op‘舌o, 
em Portugal, pelo estatuto da igualdade. 

Esta certid'o de quita 言o eleitoral ' expedida gratuitamente. 
Sua autenticidade poder白  ser confirmada na p'gina do Tribunal Superior Eleitoral 
na Internet, no endere'o: http://www.tse.jus.br  ou pelo aplicativo e-Ttulo, por 
meio do c6digo 

WDFN.WC6HI,IJOA.eXAS 

一 O literal 0 no c6digo de valida‘白o representa o nロmero O (zero). 



vencimento

1310612020 

( vencimento 

13/06/2020 ) t
ーtotal ( A) pagamento total 

622,13 622,13 

B) pagamento mnimo 8) pagamento minima 1叩  

93,32 93,32 

ixas 	 、  

71,75 I 
+23x 71,75 ) +23x 71,75 

71,75 ) 
一C)parce4aslxa5 parcetas fixaS 

、  
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wWn. neta opho ao total 
th fain voc' estar financiando 
a Sf ・耳a pelo criduto roqadvo. 
Se voc tfauar um oa9arnento 
'“・‘""""m・嘘on’・・叫  
voc estai em auvia, incorrendo 
amMo.. .nota e nfl. 

RIPagamento minima cptando 
par paw. quantia entre o valor 
oaintanannsta °DIM sole"' 
da bona. vociestarifinanclando 
a dforentra polo cider, rotative. 
Seek! eking. um pagamanto 
inferior so memento Malmo. 
root *stark amens. incorrendo 
toners', meta e maim. 
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Liatitas do cridito 	  
tinkle total de credit° 
tirade utiftzado no mks 
Retirada de 'musses Pals(saque) 

1~ 
fltl3 
�  

1.411“400 
01;13 

70.00 
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= PATRICIA SAMPAIO 00 NASCIMENTO 
B~ TV DR ISRAEL VIEIRA FERREIRA 41 

言曇 CENTRO45260-000 POCOES - BA 

PC -00 
OMB PATRICIA SAMPAIO DO NASCIMENTO NIMES 

IV DR ISRAEL VIEIRA FERREIRA 41 3. 
CENTRO 

NNE 45260-000 POCOES - BA 
~ NIS 

Amagain: 03/OSm 
Veodvne1to: lMJ6/ 7J 

Emlssa 03$W2020 
Fedian肥・lto F6ximo伽、皿03/07/加加  

Postagern: 03/06/2020 
Vendrrnanto: 13/06/21120 

Embsda 03/06/2020 
Fedurnento prOxima fatura 03/07/2020 

Ikular PATRKIA SA,Aゆ“叫ScIMENTO 
く．て承） ""x双~.5111 
Titular PATRICIA SAMPAIO DO NASCIMENTO 
Canso 60112.100011000L5111 

R“●”~加~．~■＄  Ramona da Mora on RS 
Totd da風‘”●●”・伽 	 617.51 

Pagamento efetuado em 12加5n020 	 -61731 

● Saldo financiado 	 GAO 

'l●×‘Imn町武“" 	 'n13 

Total da (aura aeries 	 617,51 

Pagamento efetuado em 12415/2020 	 - 617,51 

• Saida finandado 	 0.00 

• Lan5arnentOs Mu& 	 62Z13 
.I~~~ 	 叫.1・  
~~en口加山p叫ementa Inkdoria v.1w isto 
中船MTh0O(~“‘~あ．叫’~中5―~ 
ねrtt“~mas~’“~×am”をo valor tal副ao valor pago. 

e Total den fan 	 622,13 

Atomise em ono de pagarnento inferibr ao solor tout o 
consumidor derv amnions as laxaS e encargos aponlados nesta 
fatura, incidentes sob* a dferenera antra o vakor total e o vabr pago. 
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~叫Co 
困1604 ATACAIMO AON[XW 02/02 	 27,52 

町as 
業16104 " UflQUE OOCA&L 2/02 	 33声  

Vem outras cppbes na 2 Baia 

kinglanKananne•-.--- 
FATIMA 111ASCIIIIIRO Mal 51111 
DATA ESTAIIELECIMENID 
06/08 MescPago 1CAISA10/10 

OSASCO 
24A)1 PAGKURSOSRP 05/07 	 34,29 

JOAO PESSOA  
al 2/03 MCAR MODA 03A/3 	 160A0 

VITOMA DA CO 
Eg16/04 ATACADAD RONDEW 02/02 	 27,52 

PCCOES 
16/04 tIOUNQUE DO CABEL002/02 	 33,85 
欧as 

困16m4 FM*ACIA VIP 02/02 
POCOES 

@IWO.; FARMACIA VIP 02/02 

V風m叫喝  
3卿  

vN.OR EMI R$ 
38.80 

釦加  30.00 
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困02/OS PAGOSaWAaterlasPar 
pcKotS 

圏09/05 54，・1wA LJNIAO 
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g02/05 PAG•DistalddateriasPar 
POCOES 
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VITORIA OA CO 

2月m 2800 

g4圏c．甲．,一~‘ Comore presancial 

 

17,95 17,95 
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NossoNerrom 
kettle Document° 
Vencimento 

Banco Ita. LA. 341・7 34191.75397 26230.532041 OOlfl.090002 $000 Banco 	LA. 341-7 3419'1.75397 26230.532041 00173.090002 II 000 
-．”加  mlョ’西ユ~妬3 166600 do Documinto 	001392623E6/0007463 

Itau ~”●”叫ador/CPr,UeJ PAT1KIA SMIPAJO 00 NASCIMD4TO 卿ユ加鵬m Nome do PegadorKPFKMO PATRKIA SAMPNO DO NASCIMENTO - 040250.MS-36 
~”山，~‘k山‘式再K,．」 H叩E'A刊〕~.0 MりLI1PLO LA - 03rn22 0l-69 Name do flatthriarioKMO/P1 HIPEIK-ARD BANCO MaTIPLO SA - 03.012.230/0001-69 
Endaso do● aiSldado 	IてA AU雇叩EGYDIOOES.ARANHAl町あ’’~113AM - 5*0 PAULO - SP Ender.") 0666661604o 	KA ALFREDO EGYINO DE SARANHA,100PDS 7 NABAQUARA - SAO PAULO - SP 
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Loral 0e Pagano 
Pague Stra lama nos caixas 
do vendmemo pan não gerar 

do Grupo 04 ou ern qualquer banco, mesmo após o vandmistio.Preka pagar sempre ate o dia 
encargos atou resod° contratual Em caso de aras os amigos scab cobrados na pritaima faun. 

DS de Vencires 

13/0612020 

SA - 03.012230/0031-69 
IMEOS 7 AMEIAQUARA - sA0 PAULO - SP 2040/017304 

*ate IlerralitY13..10CPF/btdeseço 
HIPERCARD BANCO MCIL11PLO 
PCA ALFREDO EGYDIO DE SARANHA. 
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Incfrque o valor que deans pagar no campo 
opsees: (i) pager quantia a partir do valor constant, 
Dana das opades de Parcelas Foos . pagando 

'Valor Pago'. De preferência 	pagamento mat NM send:. possivd, Noce terá as seguinte% 
o ten pelo croaky rotativaa 68 Olaila 17Ba 

6106wonios f Atesheenios 

on Pagamento Minima , Onanciando 
o valor exato da parcela at* a data do vendmento 

In 1n1 
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Nome do Pagador/CPF/CNIN/Endereso/Odade/Uf/CEP 
PATMCLA SAMPAIO CO NASCIMENTO - 040250.445-36 
11/ DR ISRAEL APRA FERREIRA 41 - 45260400 POCOES - BA - - CENTRO 

Sacador Avalista 
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～一 _oren 
CERTIDAO N。  2051 4/2020/NET 

Certificamos que o(a) Sr.(a) PATRICIA SAMPAIO DO NASCIMENTO 白  Enfermeiro(a) coni 
Inscri"o Definitiva neste Org白o sob o no 525940-ENF, desde 19/09/2017, e que est 
habilitado(a) ao exercrcio da profiss白o na 自  rea da Enfermagem de acordo com o disposto na Lei 
Federal n。  7.498/86 e no Decreto Lei n。  94.406/87. Certificamos, ainda, que o(a) profissional 

a 	encontra-se quite com suas obriga加es pecuni自rias junto ao COREN-BA at o ano de 2019. e 
ー 	que, ate a presente data, n白o possui processos com decis白o transitada em julgado, infra戸o 

disciplinar/tica em seu registro. Esta certid白o tem prazo de validade de 60 dias. NADA MAIS. O 
referido白  verdade e dou f. 

ATEN9AO: Conforme constante na Lei Federal no 5.905/73, Art. 15, VII, e Resolu"o COFEN n。  
560/2017, CAP. Xli, Art. 63, a apresenta"o desta certid白o n百o permite o direito ao exercido 
profissional. Assim, este documento dever ser utilizado para informar a situa"o inscricional, 
financeira, tica e eleitoral junto ao Conselho sendo obriqatrla a apresenta'o da Carteira de  

Identidade Profissional dentro da validade, bem como a carteira de especialista auando for  
o caso, para validac'o desta certid'o e para o exercrcio profissional. 

OBSERVAcAO: A confirma叫o da autenticidade desta Certid白o pode ser feita atravs da op o 
Conferncia de Certidao do servi9o de autoatendimento, no endere9o: www.coren・ba.gov.br/ 

● autoatendim・nt。士  

Salvador, 18 de Junho de 2020 

“や一 J?.A3 1n2a メ、g一 d‘ くc 二 co 

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

Presidente 

Ru・o・吋alt.曲・hit N・to, 273 - 日・m・ー$・Ivador （日A）・ CEP: 40.070.1加  
(71) 3277-31001 http:/ww.co.'an-ba.gov,br/ 
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Patricia Sampaio do Nascimento 
Fothrc‘ロ  gara acossar cote cv. http://Iattes.cepq.b「ノ‘ユ8150364823378ユ  

(2(1 iria atuaSsa''o d ei uirrrculr ore 22nU2023 

Resumo informado pelo autor 

Graduada em Enfermagem pela Faculdade de Tecnologia e Cincias. POs Graduada em Urgencia e Emergencia. Atuou corno docente e preceptora 

de estgios no Colgio Politecnico Florence, no penedo dc 3 anos. Realizou servio voluntrio tia Unidade B'sica de saude da Familia Anedec 

Sariqeovanni, no perodo de janeiro a mar'o de 2020 

(Texto i可0.-macio pelo autoり  

Nome civil 

Noose Patricia Sampain dり N a sam enい  

Dados pessoais 

Nascimento 2410i1 989 日「sial 

CPF 040.250.445-36 

Forma,o acad巨mica/ttula戸o 

2013 Gradua9ao uro Enfermnagem 
Faculdade de Gcodas e Tecnologョ  FTC Brasil 
Titulo Fatores de risco para o dcneecarioanmcoioda Siridrorne dc Burnooi cio 
emfernierros de urna unidade de terap ョ intensiva 
Orientador. Reriato Novaes Chaves 

2005 ・ 2007 Ensino Medso I 20 grau) 
Coleqin Estadual Eoridcs Santari EES. Brasil. Ano de obtenc'o: 2007 

Formaらao corn可em en tar 

2020 -2020 Cursu de curia dura〒ao oro Curso de Capacrta'no em Pesquisa Cientifica 、  Carga 
horania 120h1 
Editora Brasileiro & Pasuns. EBP Joan Pessoa Brasil 

2020 - 202ロ  Curso de corta dora'ari sol Coiso de C叫Jacitaysc eni Cuidados Pallor vos. 、  Car qa 
Fror ria: 20h) 
Editora Brasileiro & Passes. EBP Jose Pessoa Brasil 

2020 ・ 2020 Curso de curia dura93o em Curso de Aloaliaa〒ao era 丁uberculose. (Cョ円己 herariョ  
20h) 
Editora Brasileiru & Passes. EBP. ロao Pessoa. Brasil 

2020 ・ 2020 Curso de cuila durac』o rrrrr Protocolos dc Mao.半・ Cllnico do Corona Vira 
Hnisteno da Saude MS Bra訓  

2020 ・ 2020 Curso de curls duraいo em Curso de Capaula〒ao em flanseniase. (Carga (moraria 
2ロH 
Editora Brasileiro & P,sssos. EBP. Joao Posso.a Brasil 

2019 -2020 Corso de capacitaりo cio imunizacョo にerg a ir orョris: 80h) 
Editoro Brasileiro & Passes EBP. ロ00 Pessりa Brasil 

2020 ・ 2020 Cursり de curia dorョりao errr Cong「ロ55い ir・ ternaririnal de Enfermagem 
CON四TENF.( Ca円o herana 2ロh) 
CONINTENF. CONINTENF, Estados Unidos 

2020 ・ 2020 Corso de curlョ do「ョcAo 巳m Corso de AtualizaCAo Sohre CoronaWnusにOVID)))) 

にsrqs horana. 4Ohi 
Ediiara Brasileiro & Passes. EB&P 日ras'i 

2020 ・ 2020 Cursロ decur伯 doraし00 era Curso de Caoョmaり巨り日ii Abordagem Sindmniica das 
ISTSIDSTS. jCarqa hつraria SUb) 
Editors Bras肥ro & Passos, EBF. Jciarr Pessoa Brasil 

2019-2020 Curso de Atualiza‘ョo em fendas e Coherloras にarqa hor自ria 120h) 
Editora Brasileiro & Passos, EBP, J000 Pessoa Brasil 

2020 -2020 Corso de oapacitacao en] Saude do Idoso..( Carga heraria: 20h) 
Edriora Brasileiro & Passos. lISP, joao Pessoa Brasil 

2018 -2019 Extens白o universitana em Pbs Gradua'ao Lato Senso em Enfermagem na 
Urgencia e Emergencia.( Carga horaria 42n1r) 



し刊 Faculdade de Tecnologia e Ciencias UNI FTC, Brasil 

2019 ・ 2019 Cursa de capacitaCao em 八dmりnistraCaり  de Medicarrienios にa円a horses, 4OhI 
Editora Brasileiro & Passos. EBB, Joaり Possua. Brasil 

、  
2019 ・ 2019 Cursり de Ato ョ lizaCao de iirqOncia o emnrg亡ncia にョ「gahロ“ria: 120h) 

Editorョ Brasileiro & PassロS. EBB oロaり POSSUa 日「asil 

2018-2018 Curso de curta duraいo ciii Capacitaりao de Adrninistra9ao de Medicamentos 
(Carga horario 4(m) 
Empresa Brasileiros de Snuza Passos EBSP, Bra馴  

2017 ・ 2017 Extensjo universitaria Boi SEMANA CONSロENTにACAO DO NOVEMBRO AZUL 
iCarga horaria SOU) 
Faculdade de Ciencias e tecnologia, FTC Brasi 

2017 -2017 Lxlensao univeisitョria 001 PIT-STOP にai go iieiiia 2Uli) 
FacUldade de Ciericiaa e Ter.riologョ  FTC. Brasil 

2017 ・ 2017 Extensョo univ巳「sits raemtX SEMAN.4 口  ENF三只MACEM にコ「gョ boronョ  2Uh 
Faculdadc de Ciencias E: Tr,r:n司口甲a. FTC. Brasil 

2017 -2017 Extensjo universitョria err ABORDAGEM AO PACIENTE EM PARADA 
CARDIORRESPIRATORIA I PCR). Carga horana 110h 
Faculdade de Ciencias e Tecnologia 「丁C. Brasil 

2017 -2017 Exlensao universitョria em FERIDAS E CURATIVOS (Carga horria SOU) 
Faculdade de Ciencias e Tecnologia. FTC, Brasil 

2017 -2017 Extensョロ universitョria em SELIANA DE SAUDE ロO GRUPO DE HIPERDI.八  
t Ca円a hurana SOU) 
Faculdade de Ciencias e Tecnolog ョ  FTC Wasil 

2017-2017 Extens白o universitaria em SEMANA DE SAUDE DC GRUPO DE 1-IIPERDIA 
Carga horョria 211h) 

Faculdade de Cencias ii Tc-i:noboia, FTC. Brasil 

2017 -2017 Extens貞o universitョria em N SEMANA DE SAUDE E SEGURANCA DO 
TRABALHADOR. (Catya hur白ria: SDhi 
Faculdade de Gencias e Tecnobga FTC. Brasil 

2017-2017 Extensao universitョria em SEMANA DA CRIANCA (Carga horana' SOh) 
Facutdadn de Ciencias o Tecnologia. FTC. Brasil 

2016 -2016 Extens3o univer馴aria em RODA DE GESTANTES.( Ca円a tiorョria: toh) 
Faculdade de Ciencias o Tecnologia. FTC. Brasil 

2016 -2016 Exiensau universitaria eiri SIMPUSIU しE ONCGLDGIA. (Carga horana: 2nhi 
Faculdade de Ciencias e Tecnologia. FTC. Brasil 

2016-2016 Extensau univeisilaria cmii SEMANA DE SAUDE 口り GRUPD DE HIPERロい
にarga horaria 20b) 
Faculdade de Cicncias o Tecnロlogic, FTC. Bras 

2016 一 2016 ExtensJo Univen訊aria oro SEMANA DA C刊ANこA. (Carga hnrョria: 511h) 
Faculdade de Ciericios e Tecnつlogia, FTC. Brasil 

2016-2016 Extensaり」nive rsita ria 巳m ME SAR Itコ ICarga liuraria: 30「リ  
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL TRE-BA Brasil 

2016 -2016 Extensョo universilaria em SEMANA CONSCIENTIZAgAO DO NOVEMBRO AZUL 
( Carga horaria 511h). 
Faculdade de Cicncias e Teceubga. F TC. Lii nail 

2016-2016 Extensao universitana em SEMANA DA CRIAMCA r Carga horaria: 50h' 
Faculdade de Cencios e Tecnolo引コ  FTC Brasil 

2016-2016 Exlensao universitョria em SEMANA DE SAUDE DC GRUPO DE HIPERDIA 

にarga horna SOU) 
Faculdade de Ciencias e Teunohi川i..i FTC. Brasil 

2016-2016 Extnns白o universitaria em RODA DF GESTANTFS tCarga horョna 10h 
Faculdade deロencias e Tecriulo甲a. FTC Brasil 

2016 -2016 Exienseo universilria em O Normal e o Patolgico sob a perspectiva da Anョlise Oロ  
Com porta me n加  にarga noraria 4h) 
Faculdade de Ciencias e Tecnologia. FTC. Br.isi 

2016-2016 Extensjo universitaria em REPRESENTAじAO SOCIAL E MEMORIA DE IDOSO 
LONGEVOS. (Carga horaria 201i) 
Universidade Estado司 do Sudoeste de Bahia. UESB Vitoria Da Conquisla Brasil 

2016-2016 Extens白o univeisitaria em SIMPOSIO C SAUDE COLETIVA. (Carga horaria 2(m) 
Fac川dade de Ciencias e TecrinkQa, FTC. Brasil 

2015-2015 Exlensao universitaria em AVANCADO EM CADIOLOGIA E INTREPRETA9AO DE 
EGG. 、  Carga hijrョria. 40h( 
SALVAR Treirianiento eel Resgale, SALVAR Biasit 

2015-2015 Extens百o universitaria 001川  SIMPOSIO EM SAUDE COLETIVA. (Carga horana 
1 oh) 
EIculdade Or: Ciriricias o Tei;riいI口ga FTC 日「ョsit 

2015-2016 Extensao uriiversilaria CIT じURSO) O三 ATしALにa'9AりDE DENGUE E 
CHIKUNGUNYA. (Carga tiuraria: I 6h) 
Funda"o Oswaldo Cruz, FIOCRUZ. Rio Dc Janeiro Brasil 

2014-2014 Extens白o universitana em RESPONSABILIDADE SOCIAL. (Carga horうna 10h) 
Faculdade deロencias e Tecnologia. FTC. Brasil 

2014 -2014 Exlens合o universitョria em VII FERIA DE ESTAGIO DE VIORIA DA CONQUISTA 

にarga horaria' 24h) 
Instituto Euvaldo Lodi - BA 正LlBA Sa$vadoi Brasil 



. 
2014-2014 Extensjo oriiversitana erxi SEFAINARIC) SOBRE PRATICAS PSICOEDUCATIVAS 

にarga horrio. 401) 
EUNDA9AO BANCO DO BRASIL. EENABB. Brasil 

2014-2014 Extens言o universitョria err VII FERIA DE ESTAGIO DE VIORIA DA CONQUISTA 
にorga horaria 3h; 
Instituto Euvaldo Lad 日A 正LiSA. Salvado「日「551 

201 3 一 2013 Extens言o univors」ョaョ em Supnrte Bョsico de Vidョ cnn'mfase em APH にorg. 
hoiaria: 50h) 
SALVAR Treiriamento em Resgate, SAいノAR. Brasil 

Atua中o profissiortM 

Vinculo 
institucional 

2017 一 Atual Vinculo. Colabロ「adロ「 E riq u a d ra m orい  fluir.口nat Erifeirne『ョ  Cargョ horョria. 20 
Reginie: Parcial 

2017 ・ Atual Vinculo Docente Enqiadrarnentロ lou tacit al ロ「ロfossar . Ca円a horario: 20 
Regime Papo副  

Vinculo 
institucional 

2018 ・ 2018 VInculo: Servi9o Voluntario Poquadraniento funcional Enfermeira. Regime 
Parcial 

Produc言o 

Artigos completos publicados em penodicos 

1 蔚  ［瓦耳 SOUZA. ANA: NASCIMENTO. PATRICIA. BORGES. JOCELMA, LIMA. 
TAMIRES. CHAVES. RENATO 
SINUROME DE BURNOUT Fatores de risco err enfermeiros de unidades de 
terapia intonsiva. REVISTA CIENClA 6 DESbNVOLVIMENTO,vi t p.304-Al 
2018 

Pagina gerada pelo sistema Curriculo Latias em 22/06/2020 合  s 08:14:43. 

● 烏一ぬm 



Declarac言o de Tramitac首o de Certificado 

● Declaramos para os devidos fins de direito que, a aluna Patrcia Sampaio do 

Nascimento, Matricula 180050159, portador do RG n。  2038057800 SSP-BA, inscrito no 

CPF n2 040.250.445-36, ConcluIu o curso de P6s-Gradua戸o Lato Sensu em Enfermagem 

na Urgencia e Emerg'ncia com carga horria de 420h no periodo de 15/06/2018 a 

18/10/2019. Informamos que seu certificado encontra-se em processo de confec戸o e 

registro, todos os pilares para obten9言o deste ttulo foram devidamente efetuados. 

● Vit6ria da Conquista - BA, 16 de Junho de 2020. 

Secretaria de P6s-Gradua戸o 

Un1FTC/Vit6ria da Conquista 

SI

腎篇anta naS.-S 

Un芽丁亡  V7OPJA !)h CONaU 1512. i 己I 
二ECTF13i' de Pつら Gnciva嚇o 

Rua りbal4iro fIgL'eir& n一  h 、  
bOs叫’しCep. 45Olo 510 
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participou da Vil FEIRA DE ESTGIO DE VITうRIA DA CONQUISTA. 

na qualidade de 	OUVINTE 	 da oficina de 

MANOBRAS DE REANIMAいO CARDIOPULMONAR 

totalizando 3 	horas. 

Vitria da Conquista, j2一ー  de setembro de 2014・  

J／者テ  

Evajidro Maio 
Supedatendente IEIJ俄4 

晒  FAIN*R 

● 

SFSFME 

● Fel ra de一  

tsmiflO 
Certificamos que 

PATRICIA SAMPAIO DO NASCiMENTO 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
DEPARTANENTO DE TRIBUTOS E ARRECADACAC 
叫A山臥ND日RA ロ2 SEDE - C印TRO 
叩く7凸Eし  BA - CEP 4526041)0 
FONE(S) (77) 343l-58叩)343l-1 118 CNPJJMF 14242 2aM0O1-65 

CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITO 

No 000288/2020 

Nome/Raz白o Social: PATRICIA SAMPAIO NASCIMENTO 

Nome Fantasia 

C6digo Contribuinte: 511633 	 CPF/CNPJ: 040.250.445/36 

● Endere9o: 	 TRV REV.DR. ISRAEL VIEIRA FERREIRA, 41 
CENTRO POC6ES - BA - CEP: 45260-000 

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

APURADOS POSTERIORMENTE, 白  CERTIFICADO QUE, ATE A PRESENTE DATANAO CONSTAM DEBITOS 

TRIBUTARIOS DO CONTRIBUINTE ACIMA CITADO PARA COM ESTE MUNICIPIO. 

Observa9白o 

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

'""""""'"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""‘●●●●”●●”●●●●””"""""""" 

******************************** ********** ***************** *********************** ************************************************ 

Esta Certid白o foi emitida em  22/06/2020 	com base no C6digo Tribut白rio Nacional, lei n0 5.1 72/66 

Certid白o v白lida at6: 20/09/2020 

C6digo de controle da certid百o: 1100025269 

棚~肌I 
冊  

Aten9目o: Qualquer rasura tornar白  o presente documento nulo 



CERTェIDAO NEGATェVADE ID血BェTOS TRARALHェSTAS 

Nome: PATRICIA SAMPAID DO NASCIMENTO 
CPF: 040.250.445-36 
Certidao no: 14207563/2020 
Expedicao: 19/06/2020, a s 18:31:50 
Validade: 15/12/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedigao. 

Certifica-se que PATRェCm SAMPAェO DO NASCェMENTO, inscrito(a) no CPF 
● sob o n。  040.250.445-36, NO CONSTA do Banco Nacional de Devedores 

Trabalhistas, 
Certidao emitida corn base no art. 642-A da ConsolidaCao das Leis do 
Trabalho, acrescentado pela Lei n。  12.440, de 7 de julho de 2011, e 
na Resolugさo Administrativa n。  1470/2011 do Tribunal Superior do 
Trabalho, de 24 de agosto de 2011. 
Os dados constantes desta Certidao sao de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho e estao atualizados ate 2 (dois) dias 
anteriores a data da sua expedicao. 
No caso de pessoa juridica, a Certidao atesta a empresa em rela9ao 
a todos os seus estabelecimentos, agencias ou filiais. 
A aceitaCao desta certidao condiciona-se a verifica9ao de sua 
auten七工 cュdade no por七al do Tribunal Superior do Trabalho na 
Internet (http:/ ノwww.tst.jus .br ). 
Certidao emitida gra七Uュ七amen七e. 

● ェNFORNA辱O ェMPORTANTE 
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessarios a identifica9さo das pessoas naturais e juridicas 
inadimplentes perante a Justi9a do Trabalho quanto a s obrigagうes 
estabelecidas em senten9a condenat6ria transitada em julgado ou em 
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos 
recolhimentos previdenciarios, a honorarios, a custas, a 
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes 
de execu9ao de acordos firmados perante o Ministerio Pロblico do 
Trabalho ou Comissao de Concilia9ao Previa. 



1 GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA DA FAZENDA 

XXXXXXXXXXXXXXXXXJ(XX3oj(xjcjcjcxj 

NOME 

)1 

NSCRI9AO ESTADUAL CPF 

040.250.445-36 

Emiss'o: 19106/2020 18:49 

Certid豆o Negativa de D'bitos Tributirios 

(Emitida para o・・kit。・ do・町I・・ ”3・ 114 d川・・に.958d・ ”d・ “zembm de 1981 - C6digo 
Tributado do Estado da Bahia) 

Certid昌o N.: 20201737061 

Fica certificado que n百o constam, at a presente data, pendncias de responsabilidade da pessoa fsica ou jurdica acima 
identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria 

Esta certido engloba todos os seus estabelecimentos quantoa inexist'ncia de d6bitos, inclusive os inscritos na Dvida 
Ativa, de competncia da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda P"blica do Estado da Bahia 

cobrar quaisquer d'bitos que vierem a ser aourados oosterionnente 

	

一 	

Emitida em 19/06/2020・  conforme Portaria n。 918/99・  sendo vlida por 60 dIas, contados a partir da data de suaa 	 . - 

	

w 	 emIssao' 

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

Vlida com a apresenta"o conjunta do carto original de inscriりao no CPF ou no CNPJ da 
Secretaria da Receita Federal do Ministrio da Fazenda 

Pgina 1山 I 	 Reにe血daoNegativa叩t 

● 



22/06/2020 

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

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

Nome: PATRICIA SAMPAIO DO NASCIMENTO 
CPF: 040.250.445-36 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dvidas de 
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas,e certificado que 
n自o constam pend白ncias em seu nome, relativas a cr白ditos Iribut白rios administrados pela Secretaria 
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscriG6es em Divida Ativa da Unio (DAU) junto 合  
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) 

Esta certid白o se refere 白  situa"o do sujeito passivo no 白  mbito da RFB e da PGFN e abrange 
inclusive as contiibui96es sociais previstas nas alneas 'a' a 'd' do pargrafo 白  nico do art. 11 da Lei n。  
8.212, de 24 de julho de 1991. 

A aceita"o desta certidao est白  condicionada 合  verifica9ao de sua autenticidade na Intemet, nos 
endere9os くhttp://rfb.gov.br> ou くhttp://www.pgfn.gov.br> 

Certid自o emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n。  1 .751, de 2/10/2014. 
Emitida 白  s 11:01:57 do dia 22/06/2020 <hora e data de Brasilia>. 
V白lida at' 19/12/2020 
C6digo de controle da certid白o: 3DFI.CABC.506B.52A4 
Qualquer rasura ou emenda invalidar este documento. 

1/I 



fl PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
CNPJ: 14.200.242/0001-65 

A 
SECRETARIA DE FINANCAS/SETOR CONTABIL 

De acordo com a solicita9ao da Secretaria Municipal de Sa自de, determino que Vossa Senhoria 
informe quanto 白  existencia de recursos or9amentrios capazes de atender a respectiva despesa ー  
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 (tabela 
01/item 24 do edital 00512020- Chamamento P自blico) 

Gabinete do Prefei ・ , 30 de junho de 2020 

● 

● 



● • 

11 PREFEITURA MUNICIPAL DE POcoES 
SAP! 	CNPJ: 14.200.242/0001-65 
In PREFEITURA MUNICIPAL DE POCÕES 

CNPJ: 14.200.242/0001-65 
建豊  

DO SETOR CONTABIL 

PARA: GABINETE DO PREFEITO 

DO SETOR CONTABIL 

PARA: GABINETE DO PREFEITO 

Senhor Prefeito, Senhor Prefeito, 

Tendo em vista os relevantes motivos apontados no vosso expediente, informamos que o pleito ali 
apresentado deve ser atendido, com a urgencia solicitada, posto que ha disponibilidade financeira e 
or9ament白ria com a lei Or9amentaria Anual e Compatibilidade com o Plano Anual e Lei de 
Diretrizes Orament自ria, sendo que a despesa decorrente da presente solicita9白o ser custeada 
pela UNIDADE OR9AMENT RIA, conforme segue abaixo 

Tendo em vista os relevantes motivos apontados no vosso expediente, informamos que o pleito ali 
apresentado deve ser atendido, com a urgência solicitada, posto que há disponibilidade financeira e 
orçamentária com a lei Orçamentária Anual e Compatibilidade com o Plano Anual e Lei de 
Diretrizes Orçamentária, sendo que a despesa decorrente da presente solicitação será custeada 
pela UNIDADE ORÇAMENTARIA, conforme segue abaixo: 

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 Básica 
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 

Po96es - BA, 30 de junho de 2020 Poções - BA, 30 de junho de 2020. 

Atenciosamente, Atenciosamente, 

dstavo Correia Silva 
Setor Cont白bil 

(--\---- 
ustavo Correia Silva 

Setor Contábil 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE POcoES 

" a*# 	CNPJ: 14.200.242/0001-65 

GABINETE DO PREFEITO 

Do: Gabinete do Prefeito 
Para: Procuradoria Juridica 

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

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

Procuradoria, referente ao processo administrativo n。. 119/2020, considerando a necessidade da 

Servi9os de Enfermagem em Unidade de Atendimento e Enfretamentoa COVID 19 e Unidade de 

● Pronto-atendimento na assistencia a pacientes suspeitos ou diagnosticaos com COVID 19 (tabela 

01/item 24 do edital 005/2020- Chamamento Publico). 

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

legalidade, em conformidade com a Lei 8.666/93, a fim de que a Comisso de Licita叫o possa 

executar suas atribui96es com a modalidade/procedimento apropriada. 

Aguardamos a vossa aprecia9ao e aprova9ao se em consonancia. 

Gabinete do Prefeitp,3o de junho de 2020. 



PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 

ESTADO DA BAHIA 

PARECER JURDICO 

EMENTA: 	Processo 	Administrativo 	n. 

119/2020/Secretaria 	Municipal 	de 	Sa"de. 

Inexigibilidade n. 0063/2020 FMS. 

Objeto: Contrata9きo direta por inexigibilidade de 

licita戸o referente a servi'os de enfermagem em 

Unidade de Atendimento e Enfrentamento a 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 

凶blico) 

Assunto: Parecer Juridico 

CONTRATADO: PATRCIA SAMPAIO DO NASCIMENTO 

Versa o presente parecer acerca do requerimento 

formulado pelo Exmo. Sr. Prefeito versando sobre a Contrata戸o direta por 

inexigibilidade de licita戸o referente a servios 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/ item 24 do edital 005/2020 ー  

Chamamento P自blico). 

Para este fim, a Secretaria ordenadora justificou a 

necessidade do servi9o e colacionou aos autos ampla documenta9含o do 

profissional especializado. 

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

da Administra戸o Publica' sempre o procedimento licitat6rio, sendo as 

exce96es previstas em lei. 

Pa. da Bandeira,02 - Centro-PoいeslBa - Fone(77)3431 -5800- Fax (77)3431-5805 
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Sucintamente, o mestre Hely Lopes Meirelles versa sobre a 

licita9谷o: 

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

proposta mais vantajosa para o contrato de seu interesse". 

Muito embora a regra geral para se contratar com a 

Administra戸o P白blica exija aos pretensos contratantes submeter-se 白  

realiza戸o de licita9首o, a pr6pria Lei n9. 8.666/93 traz algumas hip6teses, 

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

procedimento licitat6rio para a contrata9含o com a Administra戸o Publica 

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

inexigibilidade de licita戸o j白  mencionados anteriormente. 

Prescreve o art. 25 do Estatuto das Licita96es ser inexigivel 

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

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

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

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

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

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

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

essencial e indiscutivelmente o mais adequado 白  plena satisfa戸o do 

objeto do contrato. 

No presente caso, a profissional PATRiCIA SAMPAIO DO 

NASCIMENTO participou do ato administrativo de chamamento p"blico 

chamado credenciamento que pr'-qualificou profissionais de nivel 

superior e empresas para a presta9谷o de servi'os tempor白rios. 

Cumpre salientar de antemきo que inexiste no 

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

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

questionar se a ado9含o de tal sistema nきo esbarraria no Principio da 

Legalidade. A resposta 白  n含o. A figura do credenciamento 6 , em verdade, 

um mecanismo, um sistema para se efetivar uma contrata戸o por 
P'a. da Bandeira.02 - Centro-Po加es/Ba - Fone(77)3431 -5800 ・  Fax (77)3431-5805 
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inexigibilidade. Portanto, a base legal do credenciamento' justamente o 

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

Neste i nterim, vale ressaltar a decis言o do Plendrio do Tribunal 

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

"Finalizando, constatamos ter ficado devidamente esclarecido no 

processo TC 008.797/93-5 que o sistema de credenciamento, quando 

realizado com a devida cautela, assegurando tratamento ison6mico aos 

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

atendimento, obtem-se uma melhor qualidade dos servi9os al白m do 

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

Lei 8.666/93." (Decisさo no 104/1995 - Plen白 rio) (grifo). 

Ressalte-se ainda que em diversas outras oportunidades o 

Tribunal de Contas da Uniき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 documenta戸o encaminhada 

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

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

qualquer outro procedimento, contrat-los para a presta9含o dos servios 

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

instrumento convocat6rio, inclusive o pre9o." 

E evidente que os processos de dispensa e de inexigibilidade 

de licita9言o nさo exigem o cumprimento de etapas formais imprescindiveis 

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

legalidade, impessoalidade, moralidade, igualdade, publicidade e 

probidade administrativa impostos 白  Administra戸o Pロblica. 

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

Ministro Homero Santos, relator do processo que aprovou o Regulamento 

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

particularidade do CREDENCIAMENTO 主  que permite buscar em todas as 
'a. da Bandeira『02 - Centro-Poc5es/Ba - Fone(77)3431 -5800- Fax (77)3431-5805 
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	~ empresas e profissionais que preencham as conai9oes exigiaas 

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

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

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'rios da assistencia a que se destina o contrato, que 

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

escolhem aqueles de sua prefer6ncia, seja pelo desempenho, experi6ncia 

ou reputa9百o, seja pela organiza9含o, aparelhamento, equipe t'cnica, ou 

outros requisitos relacionados com suas atividades, expungindo-se dessa 

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

Outrossim, pela nova lei sobre Licita'6es P"blicas, o crit'rio predominante 

ser白  o PRECO. E, ate 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 pre'o." 

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

sistema do credenciamento, き  exce9含o de alguns Estados que inseriram tal 

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

perfeitamente aceita pela jurisprud巨ncia, 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 licitac5o, 

no limita a interpreta9含o da inviabilidade de competi戸o, podendo ser 

esta configurada pela existencia de fornecedor exclusivo, ou, conforme 

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

igualmente nao haver白  competi9言o. 

Por todo o exposto, somos pelo prosseguimento da contrata9o 

atrav6s do procedimento de inexigibilidade de licitag首o 

E o parecer. 

Po96es/Bahia, 01 de Julho de 2020. 

YANNEII4IACEDO MATOS 

Assessora Juridic4 d.o municipio de Po96es/BA 
Pca da Bandeira02 - Centro-Poc凸es/Ba - Fone(77)3431 -5800 - Fax (77)3431-5805 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
CNPJ: 14.200.242/0001-65 

MINUTA DO CONTRATO No ....12020 
CONTRATO DE PRESTA9AO DE SERVI9OS 
QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE POC6ES, E A EMPRESA 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PO96ES, ESTADO DA BAHIA, pessoa juridica de direito 
p白blico, com sede na Pra9a da Bandeira, 024 - CENTRO - Poゆes - Bahia ・  FONE/FAX (77) 
3431-5820, inscrita no CNPJ sob n.。  14.242.200/0001-65, neste ato representado pelo llm. 
Leandro Arajo Mascarenhas, Prefeito Municipal, denominado CONTRATANTE e a empresa e a 
empresa 	  pessoa Juridica, Inscrito no CNPJ sob o no 	  com 
endere9o na 	 , n。  	, CEP 	, Bairro 	I 	 representado por, 
	  Portador da C白dula de Identidade sob o no 	 e CPF sob o 
no 	  aqui denominada CONTRATADA, com base nas disposi96es da Lei Federal 
8.666 de 21 de junho de 1993 e alterada pela Lei 8.883/94, resolvem celebrar o presente Contrato 

	

a 	ae rrestaCao ce berviCos, oriunao cia INtAI(iItSILIUAUヒ  Ut LICI EAGAO nu 063/2020 EMS 
meaiante as ciausuias e conai9oes seguintes 

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

1.1 - Contrata9巨o direta por inexigibilidade de licita9自o de profissional para a Servi9os de 
Enfermagem em Unidade de Atendimento e Enfretamento 自  COVID 19 e Unidade de Pronto- 
atendimento na assistencia a pacientes suspeitos ou diagnosticaos com COVID 19 (tabela 
01/item 24 do edital 005/2020- Chamamento P自blico). 

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 contrato at' 28/09/2020, devendo o valor pertinente ser pago 
pela CONTRATANTE, atrav白s de cheque nominativo ou na conta corrente da CONTRATADA. 

CLAUSULA TERCEIRA - DO PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO 

3.1 - O presente contrato iniciar-se-白  em 01/0712020 at白  28/09/2020, prorrog白vel por igual periodo, 

	

a 	na forma do art. 57 da lei 8.666, de 21 de junho de 1993, com as alterac6es posteriores, caso n自o 

	

w 	naja maniiesta9ao contraria por quaiquer cias partes nos trinta dias antecedentes ao termino 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自rio, na sede do CONTRATADO. 

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

§2。ー  As despesas com o deslocamento, incluindo, a estadia, refei6es e combustiveis sero 
arcadas pelo CONTRATADO. 

CLAUSULA QUINTA - DAS OBRIGACOES 

5.1 - Caber自  ao Contratante: 
1. regulamentar a atividade a ser exercida pelo Contratado; 
1・  aplicar, nas situa96es cabiveis, as penalidades regulamentares e contratuais; 
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2. cumprir e fazer cumprir as disposi"es regulamentares dos servios objeto do presente 
instrumento; 

3. efetuar o pagamento do pre9o ajustado pela presta●o dos servios 

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

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

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

condi6es de habilita9白o e qualifica9白o exigidas na licita9ao, conforme previsto no Art 55, 
inciso XII da Lei no 6.666/93 

Par自grafoo nico: A empresa devera apresentar junto com a(s) nota(s) fiscal(is) e/ou fatura(s): 
一 	I. Prova de reqularidade junto a Fazenda Municinal: 
w 	ii. rrova ae reguiariaaae junto a t-azenaa tstaauau; 

川. Prova de regularidade junto 自  Fazenda Federal, referente a Divida Atjva da Uni旨o e 
Tributos Federais; 

IV. Prova de regularidade junto a Justi9a do Trabalho. 

CLAUSULA SEXTA - DA RESCISAO 

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

6.2 - A CONTRATANTE poder自  rescindir, unilateralmente, este Contrato, independente de 
interpela9自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含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 Administra9白o P自blica, em caso de resciso 
administrativa prevista no art. 77 e seguinte da Lei n 6.666/93 e suas altera96es. 

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

CLAUSULA S'TIMA - DA CESSAO OU TRANSFERENCIA 

7.1 - O presente contrato nao poder 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 a s san96es previstas na Lei 6.666/93, garantida a prvia e ampla defesa em 
processo administrativo 

§ 1。・  A inexecu9ao parcial ou total do contrato ensejar白  a suspens白o ou a imposi9'o da 
declara9ao de indignidade para licitar e contratar com a prefeitura e multa, de acordo 
com a gravidade da infra9白o. 

§ 2。・  A multa ser graduada de acordo com a gravidade de infra"o, nos seguintes limites 
m自ximos 
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I - 0,3% (trs por cento) ao dia de atraso sobre o valor da parcela do fornecimento 
n白o realizado 
I - 0,3% (três por cento) ao dia de atraso sobre o valor da parcela do fornecimento 
não realizado. 

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

§ 4。ー  A multa prevista nesta cl自usula n白o tem carter compensat6rio e o seu oaaamento 
nao eximira o contratado da responsabilidade de perdas e danos decorrentes das 
infra96es cometidas 

CLAUSULA NONA ・  DA PUBLICACAO DO CONTRATO 

9.1-O extrato' do presente contrato dever自  !e'T publicado no mural de publica9白o de atos 
a 	aurninustrauvos aa rreep. no uiaruo Uncial do Municlpio, no prazo estabelecido no pargrafo 
. 	unuco ロo an・ O] aa Lei b・ bbbI!di 

CLAUSULA DECIMA - DA DOTA9AO OR9AMENTARIA 

10.1 - Os gastos decorrentes desta contrata9白o est白o previstos nas seauintes contas 
or9amentarias, proporcionaimente 

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. 

§ 4° - A multa prevista nesta cláusula náo 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 parágrafo 

• único do art. 61 da Lei 8.666/93. 

CLAUSULA DÉCIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA 

10.1 - Os gastos decorrentes desta contratação estão previstos nas seguintes contas 
or amentárias, ro orcionalmente: 

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 Básica 
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 

0 	CLAUSULA D'CIMA PRIMEIRA- DOS TRIBUTOS E DESPESAS CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- DOS TRIBUTOS E DESPESAS 

11 . 1 - Consistir白 6 nus do CONTRATANTE as despesas decorrentes da formaliza
"o deste

contrato. 

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

12.1 -063/208晶震器rmeよ翫認器臓 ao processo de Inexigibie adjudicado a empresa際蕊言cita9百o n。  INX 

CLAUSULA D'CIMA TERCEIRA - REGIME DE EXECUCAO 

13.1 - O Regime de execu9白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 

11.1 - Consistirá ônus do CONTRATANTE as despesas decorrentes da formalização deste 
contrato. 

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA VINCULAÇÂO E ADJUDICAÇÃO 

12.1 - 0 Contrato n° 	/2018, está vinculado ao processo de Inexigibilidade de Licitação n° INX 
063/2020 FMS, conforme art. 61 da Lei 8.666/93, e adjudicado a empresa Contratada. 

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA - REGIME DE EXECUÇÃO 

13.1 - 0 Regime de execução do contrato firmado é a de execução direta, conforme definido no art. 
10, inciso I da Lei 8.666/93. 

CLAUSULA DÉCIMA QUARTA - DO ATO LICITATÓRIO 

14.1 Baseado no caput art. 25, da Lei 8.666/93 白  inexigivel licita9ao p自blica, nos termos do 
processo de Inexigibilidade n。  INX 063/2020 FMS. tabela 01/item 24 do edital 005/2020 - 
14.1 Baseado no caput art. 25, da Lei 8.666/93 é inexigivel licitação pública, nos termos do 
processo de Inexigibilidade n° INX 063/2020 FMS. tabela 01/item 24 do edital 005/2020 - 

§3o ー  
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Chamamento Pロblico - Lei Federal n。  13.979, de 06/02/2020; Decreto Estadual no 19.586, de 
27/03/2020; Decreto Legislativo no 2.413/20. 

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DO REAJUSTE 

15 - O 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 
quest6es oriundas do presente contrato, com renuncia expressa de qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja. 

一 	16.2 -E, por estarem assim, justos e acertados, firmam o presente contrato em 03 (trs) vias de 
. 	uguai teor, na presen9a ae uz( auasj testemunnas, para que suna os eTeltos iegais esperaaos 

Po96es, 	 de 2020 

Leandro Arajo Mascarenhas 
Prefeito Municipal de Po96es 

Contratante 

Lorena Santos Mascarenhas 
Secret白ria Municipal de Saude 

Contratante 

Contratado 

TESTEMUNHAS ● 
1 一  
CPF 

   

2- 

CPF 
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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 Sade, j自  consultado o juridico e Setor Cont自bil. visandoa 

Servi9os de Enfermagem em Unidade de Atendimento e Enfretamento 自  COVID 19 e Unidade de 

● Pronto-atendimento na assistencia a pacientes suspeitos ou diagnosticaos com COVID 19 (tabela 

01/item 24 do edital 005/2020- Chamamento P"blico), conforme especifica o constante nos autos 

do processo administrativo por isso autoriza a deflagra9o do procedimento de INEXIGIBILIDADE 

DE LICITACAO, com base no caput art. 25, da Lei 8.666/93 - Lei Federal n 13.979, de 06/02/2020; 

Decreto Estadual n。  19.586, de 27/03/2020; Decreto Legislativo n。  2.4 13/20, e suas posteriores 

altera6es a fim de que a Comissao de Licita9ao proceda com os trmites legais, conforme 

Legislaao especifica em vigor. 

懸SI 

Po96es, 01 de julho de 2020. 

LeandrA raujo Mafcarenhas 

ito iviuni4pai 



Dirio Oficial do 

MUNICIPIO Po96es 
Tera-feira
7 de Janeiro de 2020 
2-Ano -N.671 

Portarias 

MUNICIPIO DE PO9OES 
Estado da Bahia 

 

PORTARIA N. 001/2020. 

De 02 de Janeiro de 2020. 

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

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

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

das atribui96es que lhe s白o imputadas pelo art. 51 da Lei Federal n。. 8.666/1 993, 

assim como nos demais dispositivos legais pertinentes, 

RESOLVE: 

Art. 1o. Alterar, nos termos do art. 51 da Lei Federal no. 8.666/1 993, a 

Comiss白o Permanente de Licita9白o do Municipio de Po"es - BA, que ser白  

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

julgar todos os documentos e procedimentos relativos aos certames licitat6rios que 

venham a ser realizados pela Administra9白o Publica desta municipalidade 

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

ocupante do cargo de chefe do Departamento de Licita96es e Contratos 

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

ocupante do cargo de provimento efetivo de auxiliar de servi9os gerais 

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

do cargo de provimento efetivo de auxiliar de servi9os gerais. 

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

Licita9白o do Municipio de Po96es - BA: 

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

do cargo de chefe da Se9ao de Contratos; 

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

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

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

ocupante do cargo de chefe do Departamento de Compras. 

 

Pび華6MV CWaoes 
4”ー・‘,ー・”・”ノ  

Pra'a da Bandeira, N" 02, Bairro centro, Po'o.. - Bahia, c P 45260・000 

CERTIFICAいO DIGITAL: FEZ8M+J2FK2NRQKVLMV/YG 

Esta edi"o encontra-se no site oficial deste ente 
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MUNICIPIO Po96es 7 de JaneT
era-feira

7 de Janeiro de 2020 
a 一 Mo -N.671 

嵩  

MUNICiPIO DE POC6ES 
Estado da Bahia 

 

Pargrafo ロ  nico. Os suplentes nomeados nos termos deste artigo 

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

de Po96es - BA, a exce9白o do Presidente 

Art. 3。. Substituir o Presidente da Comissao Permanente de Licita9ao, 

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

membro 

Art. 4. Os membros da Comiss白o Permanente de Licita9白o do Municpio 

de Po加es - BA, responder白o solidariamente por todos os atos praticados pela 

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

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

Art. 5。. Atm das atribui96es constantes no art. 51 tIa しei Federal n 

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

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

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

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

contlitem com as compet6ncias do Poder Executivo 

Art. 6. 0 mandato dos membros da Comiss白o Permanente de Licita9百o 

do Municipio de Po96es - BA ser白  de um ano 

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

040/2018 assim como as demais disposi96es em contr白rio 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE e CUMPRA-SE 

Po96es - BA, 02 de janeiro de 2020. 

LEANDRO ARAUJO MASCARENHAS 

Prefeito Municipal 

Pra‘・ da Band・i”・。2, Bairro c・mー・ BaN・ cP 45.260.000. 	2堂題聾  
41'ft・・  ,・ーノ  

CERTIFICAいO DIGITAL: FEZ8M+J2FK2NRQKVLMV/YG 

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
CNPJ: 14.200.242/0001-65 

TERMO DE INEXIGIBILIDADE 
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畿 !1EFEITURA MUNICIPAL DE POcoES 

轟C1NPJ: 14.200.242/0001-65 

TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITA9AO N。  063/2020 FMS, VINCULADO AO PROCESSO 
ADMINISTRATIVO N。  119/2020 

A COMISSAO DE LICITA9AO, no uso de suas atribui加es legais, 
CONSIDERANDO que a Prefeitura Municipal de Po96es necessita proceder a Servi9os de 

Enfermagem em Unidade de Atendimento e Enfretamento 白  COVID 19 e Unidade de Pronto- 
atendimento na assist6ncia a pacientes suspeitos ou diagnosticaos com COVID 19 (tabela 01/item 
24 do edital 005/2020- Chamamento Pロblico). Por isso para restabelecer a ordem e o bom 
funcionamento do ente publico pe9o que se firme contrato com respectiva empresa abaixo por 
apresentar proposta mais vantajosa, obedecendo 白  s normas da Lei 8.666/93, conforme 
especifica9百o da Secretaria Municipal de Sa自de solicitante do objeto; 

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

CONSIDERANDO o caput art. 25, da Lei 8.666/93 白  inexigivel licita"o p自blica, nos termos do 
processo de Inexigibilidade no INX 061/2020 FMS ・  tabela 01/item 24 do edital 005/2020 - Chamamento 
Pblico - Lei Federal n。  13.979, de 06/0212020; Decreto Estadual n。  19.586, de 27/03/2020; Decreto 
Legislativo no 2.413/20 

CONSIDERANDO que a empresa atendeu as exig6ncia de qualificac白o fiscal e trabalhista e 
juridica; 

CONSIDERANDO que h白  disponibilidade de recursos financeiros para arcar com os custos da 
contrata9ao, conforme informa9ao do contador deste Municipio 

CONSIDERANDO, que a rela●o do art. 197 com o inciso XXI do art 37, ambos da 
Constitui9ao, 白  da perfeita harmonia, Os termos da lei descritos no art. 37 nos faz crer se trata do 
Poder Publico local a competencia. Referida competencia se espraia pelas seguintes mat白rias: a) 
regulamenta9白o; b) fiscaliza9ao; c) controle; d) execu9'o do servi9o, que poder ser feita 
diretamente ou atrav白s de terceiros e tamb白m por pessoa fisica ou juridica de direito privado 

CONSIDERANDO, duas certeza: a) a administra9ao pロblica, como regra, deve contratar por 
meio de licita9白o; b) o Poder politico local jamais se eximir de prestar o servi9o p"blico a sua 
popula9白o. Ambos sao principios constitucionais expressos, portanto, principioi 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白  ser celebrado com 
observ白ncia das regras previstas da 8.666/93, precipua da Administra9白o, criou-se imediatamente 
o interesse coletivo prim白rio visando o interesse social. 

Com base no parecer juridico que concluiu que, objetivando cumprir os princpios da 
legalidade, moralidade e publicidade, opinou pela Dispensa de por tratar-se de servi9os 
necess自rios ao atendimento das finalidades precipuas da Administra9ao. Por essas raz6es 
comiss白o cumpre o apontado no parecer Jurdico, usando caput art. 25, da Lei 8.666/93 - Lei 
Federal n。  13.979, de 06/02/2020; Decreto Estadual n。  19.586, de 27/03/2020; Decreto Lejislativo 
n。 2.413/20, para a contrata9ao de PATRrCIA SAMPAIO DO NASCIMENTO, inscrito no ci sob o 
n。  040.250.445-36, inscrito no COREN sob o n。  000.525.940-ENFERMEIRA; 	com endere9o 
Travessa Dr. Israel Vieira Ferreira,41 Centro, Po9oes-Bahia, CEP: 45.260-000, ficando o valor 
global de R$ 4.200,00 (quatro mil e duzent' 	-. . - eg 	- e Publique-se 

Po96es ~BA, 01 de julho 

     

Jo白  ascimento 
Presidente Da C. iss白o 

Ma戒静 xeirtc陥ー  
Membro da Comiss白o 

Ce - te Meira Pereira 
Membro da Comiss白o 

    



It!REFEITUIA MUNICIPAL DE POcoES 
畿CNPJ: 14.209.242/0001-65 

n 

ATA/PARECER DA COMISSAO 



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 (tabela 01/item 24 do edital 005/2020- Chamamento Pロblico). 

Objeto 

PATRICIA SAMPAIO DO NASCIMENTO, inscrito no CPF sob o no 040.250.445-36, 
inscrito no COREN sob o n。  000.525.940-ENFERMEIRA; com endere9o Travessa Dr 
Israel Vieira Ferreira,41 Centro, Po9oes-Bahia, CEP: 45.260-000 

Contratado 

fli !RIFEITUIA MUNICIPAL DE POc6ES 
腎」‘に“ CNPJ: 14.200.242/0001-65 

ATA 
PARECER SOBRE A DISPENSA 

Modalidade 
INEXIGIBILIDADE DE 
LICITA（ンAO 

N" mero 
063/2020 FMS 

Reuni白o da Comissao Permanente de Licita9且o da Prefeitura Municipal de Po"es, 
nomeada pela conforme Portaria no 001/2020. Reunida com a finalidade especifica de 
instru"o de processo de INEXIGIBILIDADE DE LICITAいO, caput art. 25, da Lei 
8.666/93 - Lei Federal no 13.979, de 06/02/2020; Decreto Estadual no 19.586, de 
27/03/2020; Decreto Legislativo no2.413/20, modificada pela Lei no8.993/94. 

o 
Tendo em vista as necessidades apontadas pela unidade solicitante, com base no Parecer da 
Procuradoria Juridica Municipal, essa Comissao dar andamento ao processo de Dispensa de 
Licita9ao, para a contrata9白o de PATRICIA SAMPAIO DO NASCIMENTO, inscrito no CPF sob o no 
040.250.445-36, inscrito no COREN sob o n。  000.525.940-ENFERMEIRA; com endere9o Travessa 
Dr. Israel Vieira Ferreira,41 Centro, Po9oes-Bahia, CEP: 45.260-000, com um valor de R$ 4.200,00 
(quatro mil e duzentos reais). Ap6s an白lise profunda sobre a contrata"o em comento, ressaltando 
ter sido dada a devida import白ncia ao fato de que o pre9o apresentado esta condizente com os 
praticados no mercado, conforme laudo de avalia9ao, n白o havendo, portanto, superfaturamento. 
Nesse i nterim, somos de parecer favorvel, pela configura9白o da Dispensa de licita9ao, na 
conformidade do caput art. 25, da Lei 8.666/93 - Lei Federal no 13.979, de 06/02/2020; Decreto 
Estadual no 19.586, de 27/03/2020; Decreto Legislativo no 2.413/20, atualizada pela Lei 8.883 de 
08/06/94. Devendo, pois, ap6s a devida homologa9ao pelo chefe do Poder Executivo, do nosso 
parecer, proceder 白  devida publica9ao nos meios legais, para que surta os efeitos desejados. Nada 
mais havendo a relatar, assim sendo, eu J・An-P-・・  Ribeiro do Nascimento, Presidente, lavrei o 

a 	Dresente reaistro de acontecimento. 'e. deDois de lido - e aorovado. seoue assinado oor Mim 
ー’ 	presiaente e aemais memoros . - eomissao ae icita9ao 
~一一  

Po96es ・  Ba, 01 de julho de 020 

r'. o Nascimento 
Presidente Da omiss白o 

×ャい七＝=～一  
Martucia Teixeira Rocha 

Membro da Comiss白o 
Celes e Meira Pereira 

Membro da Comiss白o 

 



Po96es - Ba, 01 de julho de 2020 

ce厄 4,Cele - Meira Pereira 
Membro da Comiss白o 

do Nascimento 
Presidente Ia omiss白o 

PREFEITURA MUNICIPAL DE POC6ES 
CNPJ: 14.200.242/0001-65 

ADJUDICACAO DO OBJETO DO ATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITA9AO N。  06312020 FMS. 

A Comiss百o Permanente de Licita9ao de Po"es - Bahia, com base no caput art. 25, da Lei 
8.666/93 - Lei Federal n。  13.979, de 06/02/2020; Decreto Estadual n。  19.586, de 27/03/2020; 
Decreto Legislativo n。  2.413/20, e suas altera戸es posteriores, e no Parecer Juridico, ADJUDICA o 
objeto da Servi9os 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 (tabela 01/item 24 do edital 005/2020- Chamamento Pロblico). Visando a contrata9ao de 
PATRICIA SAMPAIO DO NASCIMENTO, inscrito no CPF sob o n。  040.250.445-36, insdrito no 
COREN sob o n。  000.525.940-ENFERMEIRA; 	com endere9o Travessa Dr. Israel Vieira 
Ferreira,41 Centro, Po9oes-Bahia, CEP: 45.260-000, com um valor de R$ 4.200,00 (quatro mil e 
duzentos reais) 

ii論la5iira'mg 
Membro da Comiss百o 



● 

Gabinete do Prefeit ・ , 01 .'ejulho de 2020. 

Lean a. A ajo Masf arenhas 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
、1電’!: 
	

CNPJ: 14.200.242/0001-65 
鴫1撒  

RATIFICACAO DO ATO FORMAL INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO N。  063/2020 
FMS 

A Prefeitura Municipal de Po96es - Bahia, com base no caput art. 25, da Lei 8.666/93 . Lei Federal 
n。  13.979, de 06/02/2020; Decreto Estadual n。  19.586, de 27/03/2020; Decreto Legislativo n 
2.413/20, e suas altera96es posteriores, e no Parecer Jurdico, Ratifica o procedimento de contrata o 
direta por Ato da INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO n。  063/2020 FMS, referente a Servi9os de 
Enfermagem em Unidade de Atendimento e Enfretamentod COVID 19 e Unidade de Pronto- 
atendimento na assistncia a pacientes suspeitos ou diagnosticaos com COVID 19 (tabela 01/item 24 
do edital 005/2020- Chamamento P"blico). Mediante exposto lan9o o Ato formal para a contrata o 
de PATRICIA SAMPAIO DO NASCIMENTO, inscrito no CPF sob o n。  040.250.445-36, inscrito no 
COREN sob o n。  000.525.940-ENFERMEIRA; 	com endere9o Travessa Dr. Israel Vieira 
Ferreira,41 Centro, Po9oes・Bahia, CEP: 45.260-000, ficando o valor global de R$ 4.200,00 (quatro 

a 	mil e duzentos reais), vigencia do contrato 01/07/2020 at6 28/09/2020. Ora ratificado. Poc6es. Estado 
1 	cm tianla, UI aejuino ae ZU2U. 



scarenhas 
icipal 

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

・徴三Jrlソ麟撫熱てげ  

HOMOLOGACAO DA INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO N。  063/2020 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 art. 25, da Lei 8.666/93 - Lei Federal n。  13.979, de 
06/02/2020; Decreto Estadual n。  19.586, de 27/03/2020; Decreto Legislativo n 2.413/20, e no 
Parecer Jurdico, ante a INEXIGIBILIDADE DE LICITAいO n 063/2020 FMS - Objeto: Servi9os 
de Enfermagem em Unidade de Atendimento e Enfretamentoa COVID 19 e Unidade de Pronto- 
atendimento na assistencia a pacientes suspeitos ou diagnosticaos com COVID 19 (tabela 01/item 24 
do edital 005/2020- Chamamento Publico). Mediante exposto lano o Ato formal para a contrata o 
de PATRICIA SAMPAIO DO NASCIMENTO, inscrito no CPF sob o n。  040.250.445-36, inscrito no 
COREN sob o n。  000.525.940-ENFERMEIRA; 	corn endere9o Travessa Dr. Israel Vieira 
Ferreira,41 Centro, Po9oes-Babia, CEP: 45.260-000, pelo valor proposto para a contrataao de R$ 
4.200,00 (quatro mil e duzentos reais). 

A Comissao Permanente de Licita9o, atrav's 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 s, o 1 de julho de 2020 

縄  
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PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
'' 
	

CNPJ: 14.200.242/0001-65 
加」ミ焦蝿璽麟  

Ao 
Setor de Contabilidade 

Autorizo ao Setor de Contabilidade empenhar o referido processo, remeter ao Setor de Compras para 
formalizar autoriza9o da 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 (tabela 01/item 24 do edital 005/2020- Chamamento Publico). Mediante exposto 
lan9o o Ato formal para a contrata o de PATRICIA SAMPAIO DO NASCIMENTO, inscrito no 
CPF sob o no 040.250.445-36, inscrito no COREN sob o n 000.525.940-ENFERMEIRA; corn 
endere9o Travessa Dr. Israel Vieira Ferreira,4l Centro, Po9oes・Bahia, CEP: 45.260-000, pelo valor 
proposto para a contrataao de R$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais), e posterior quitaao. 

Gabinete do Prefeito ; de julho de 2020. 

● 

e. 二  OAn -r興サ4 scarenhas 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
CNPJ: 14.200.242/0001-65 

CONTRATO 

● 



431 350 

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAbDE 
CNPJ: 11.113.324/0001-52 

CONTRATO N. 188/2020 FMS 

CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVIOS QUE 
ENTRE SI CELEBRAM, A PREFEITURA MUNICIPAL 
DE POC6ES JUNTAMENTE COM O FUNDO 
MUNICIPAL DE SAODE, E PATRiCIA SAMPAIO DO 
NASCIMENTO. 

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 Ilm. 
Leandro Araio Mascarenhas, Prefeito Municioal. JUNTAMENTE COM O FUNDO MUNICIPAL 
ut bMuUヒ, aeviaamente inscrito no UNVJ sob o n。  11.113.324/0001・52, com sede 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 iaao, i-'R i flUiA SAMi.'AJU tiu NASU1MtN JO, inscnto no UPE sob o n。  040,250.445・36, 

. 	inscrito no COREN sob o n。  000.525.940-ENFERMEIRA: com endereco Travessa Dr. Israel 
ー 	vieira rerreira,41 uentro, i-'o9oes-bania, UヒP: 4b2b0-000, aqui aenominado(a) CONTRATADO 

(A), com base nas disposi96es da Lei Federal 8.666 de 21 de junho de 1993 e alterada pela Lei 
8.883/94, resolvem celebrar o presente Contrato de Presta9白o de Servi9os de Pessoa Fisica, 
oriundo da Inexigibilidade de Licita9白o n。  INX 063/2020 FMS mediante as cl白usulas e condi"es 
seguintes 

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
1.1 	Contrata頭o direta por Inexigibilidade de Licita戸o referente a Servi9os de Enfemagem 
em Unidade de Atendimento e Enfretamento 自  COVID 19 e Unidade de Pronto-atendimento na 
assistncia a pacientes suspeitos ou diagnosticaos com COVID 19 (tabela 01/item 24 do edital 
005/2020- Chamamento Publico) 

CLAUSULA SEGUNDA - DO PRECO E FORMA DE PAGAMENTO 
2.1 O pre9o pela execu弾o de servi9o global 白  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 emerg6ncia ou quando 
solicitado. 

2.2 A Contratada ficar obrigada a aceitar, nas mesmas condi6es deste contrato, acrscimos 
ou supress6es na aquisi"o dos materiais objeto da presente licita9ao, 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 0 presente contrato ter vig白ncia de 01/0712020 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戸o contrria por qualquer das partes nos trinta dias antecedentes ao 
trmino do prazo aqui estipulado 

CLAUSULA QUARTA - DA FORMA DE EXECUCAO 
4.1 Os servi9os objeto do presente contrato sero prestados pela Equipe da CONTRATADA na 
sede do CONTRATANTE, bem como, quando necess白rio, na sede do CONTRATADO 
§10 Os servi9os objeto do presente contrato podero tamb白m ser prestados atrav白s de contatos 
telefnicos, fax-sImile, correspond白ncias eletrnicas ou, extraordinariai 	- ite, mediante visitas 
tcnicas a serem realizadas na sede da CONTRATANTE. 

A 
	2聾聾参 Ru・ C・司●創 d・ Sly・， I'・15. o・叱。 Po"“・Bk Fone( 



PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 
CNPJ: 11.113.324/0001-52 

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

CLAUSULA QUINTA - DAS OBRIGAC6ES 
5.1 Caber ao Contratante: 
a) A CONTRATANTE se obriga a cumprir as condi6es 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弾o 
dos servi9os ora contratados, solicitando todas as informa"es que julgar necess自rio; 
e) Publicar o resumo do Contrato e os Aditamentos que houver, no Dirio Oficial do Municipio, 
at白  o QUINTO DIA UTIL do m白s seguinte ao da sua assinatura contanto que isto ocorra dentro 
de 20 dias a contar da referida assinatura, conforme art.61,§ 1o da Lei no 8666/93 com as 
altera戸es da Lei n。 8.883/94; 
d) Designar, no ato da assinatura deste contrato, preposto para acompanhar e fiscalizar a 
execu9白o dos servi9os, com poderes plenos para gerenciar tcnica e administrativamente o 

一 	mesmo 
. 	e) i-ornecer, em tempo naoii, a (.A.)N I NA I ALIA woos os eiementos tecnicos e aaministravvos, 

necess白rios 白  execu9白o dos servios, bem como entregar livre e desimpedidas as 白  reas onde 
ser白o realizados os servi9os, objeto deste contrato; 
f) Sempre que necess白rio se fizer, designar um representante e/ou funcion白rio para 
acompanhar e fiscalizar a execu戸o do presente Contrato, que dever anotar em registro prprio 
todas as ocorr白ncias verificadas; 
5.2 O Contratado obriga-se a 
a) Responsabilizar-se pelos danos causados 自  Contratante ou a terceiros, decorrentes de 
sua culpa ou dolo na execu"o do Contrato, nao excluindo ou reduzindo essa responsabilidade 自  
fiscaliza,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 t白cnica, necess白ria a satisfatria a 
presta9白o dos referidos servi9os, cabendo a parte contratada dar andamento aos ulteriores atos 
do processo, at白  o transito 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 execu9o 
dos servios objeto do contrato, mesmo que para isso outra solu戸o n白o prevista neste, tenha 
aue ser aoresentada.p ara aDrovac白o e imolementac白o. sem 6 nus adicionais oara a Contratante 

~ 	d 】 	so aivulaar iniormacoes acerca aa orestacao aos servicos. ooieto aesta iicitacao. aue 
envolva o nome aa uontratante, meciante sua previa e expressa autoriza9ao; 
e) 	Prestar esclarecimentos a Contratante sobre eventuais atos ou fatos noticiados que 
envolvam a Contratada, independentemente de solicita9白o; 
り 	Responsabilizar-se pelo 6 nus resultante de quaisquer a"es, demandas, custos e 
despesas decorrentes de danos causados por culpa ou dolo de seus empregados, prepostos 
e/ou contratados, bem como obrigar-se por quaisquer responsabilidades decorrentes de a"es 
judiciais que lhe venham a ser atribuidas por fora de lei, relacionadas com o cumprimento do 
presente contrato; 
g) 	Se houver a9巨o trabalhista envolvendo os servi9os prestados, a contratada adotar as 
provid6ncias necess白rias no sentido de preservar a Contratante e de mant-la a salvo de 
reivindica96es, demandas, queixas ou representa96es de qualquer natureza e, n白o o 
conseguindo, se houver condena9白o, reembolsar a Contratante das importncias que este 
tenha sido obrigado a pagar, dentro do prazo improrrog自vel de 10 (dez) diasu teis a contar da 
data do efetivo pagamento; 
h) 	Cumprir, fielmente, as obriga如es assumidas, de modo que os servios contratados se 
realizem com esmero e perfei 白o, executando-os sob sua inteira responsabilidade 
I) 	A CONTRATADA dever白  manter, durante toda a execu弾o 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 
Pargrafoo nico: A empresa dever apresentar junto com a(s) nota(s) fiscal(is) 柳  u fatura(s) 

十  

P聾  te MIb*ICP*S?o4oes Rua: cardeal da Slva, no 75, centro, Po96es-BA, Fone: (77) 3431 

  



PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE POOES 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
CNRI: 11.113.324/0001-52 

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

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

CLAUSULA SEXTA - DA RESCISAO 
6.1 0 presente contrato poder白  ser rescindido nas hip6teses previstas na Lei 8.666/93 
6.2 A CONTRATANTE poder rescindir, unilateralmente, este Contrato, independente de 
interpela"o judicial ou extrajudicial, sempre que ocorrer por parte da CONTRATADA, conforme 
art. 78 da lei 8.666/93 
6.3 A inexecu"o total ou parcial do contrato enseja a sua rescis白o, com as consequ6ncias 
contratuais e as previstas em lei ou regulamento, ficando no ato da assinatura deste contrato 
reconhecido pelas partes os direitos da Administra"o Publica, em caso de rescis白o 
administrativa prevista no art. 77 e seguinte da Lei n' 8.666193 e suas altera戸es 

一 Pargrafo " nico: Da rescisao contratual resultar ou n白o o direito das Dartes 白  indenizacao. de 
. 	acoroo com o caso em concreto, na coniormidacie aa lei, sem prejuizo das penalidades 

pertinentes 

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

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

CLAUSULA SEXTA - DA RESCISA0 
6.1 0 presente contrato poderá ser rescindido nas hipoteses previstas na Lei 8.666/93. 
6.2 A CONTRATANTE poderá rescindir, unilateralmente, este Contrato, independente de 
interpelação judicial ou extrajudicial, sempre que ocorrer por parte da CONTRATADA, conforme 
art. 78 da lei 8.666/93. 
6.3 A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisào, com as consequências 
contratuais e as previstas em lei ou regulamento, ficando no ato da assinatura deste contrato 
reconhecido pelas partes os direitos da Administração Pública, em caso de rescisào 
administrativa prevista no art. 77 e seguinte da Lei n• 8.666/93 e suas alterações. 
Parágrafo Linico: Da rescisào contratual resultarà ou não o direito das partes à indenização, de 

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

CLAUSULA S亡TIMA . DA CESSAO OU TRANSFERENCIA 
7.1 0 presente contrato nao poder ser objeto de cess白o ou transferncia, no todo ou em parte 

CLAUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES 
8.1 0 descumprimento, parcial ou total, de qualquer das cl白usulas contidas no presente contrato 
sujeitar o Contratado 白  s san"es previstas na Lei 8.666/93, garantida a previa e ampla defesa 
em processo administrativo 
§1。 A inexecu戸o parcial ou total do contrato ensejar a suspensao ou a imposi 自o da 
declara"o de indignidade para licitar e contratar com a prefeitura e multa, de acordo com a 
gravidade da infra戸o 
§2。 A multa ser graduada de acordo com a gravidade de infra9白o, nos seguintes limites 
maximos 

0,3% (trs por cento) ao dia de atraso sobre o valor da parcela do fornecimento nao realizado 
A Administra9台o se reserva ao direito de descontar do pagamento devido 白  contratada o valor 
de qualquer multa porventura imposta em virtude do descumprimento das condi"es 
estipuladas no contrato 
A multa prevista nesta cl白usula n言o tem carter compensat6rio e o seu pagamento nao 
eximir o Contratado da responsabilidade de perdas e danos decorrentes das infra"es 
cometidas 

CLAUSULA SÉTIMA - 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 
sujeitará o Contratado às sanções previstas na Lei 8.666/93, garantida a prévia e ampla defesa 
em processo administrativo. 
§ 1° A inexecução parcial ou total do contrato ensejarà 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 infra*, nos seguintes limites 
máximos: 
• 0,3% (três por cento) ao dia de atraso sobre o valor da parcela do fornecimento não realizado. 
• A Administração se reserva ao direito de descontar do pagamento devido contratada o valor 

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

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

CLAUSULA NONA ・  DA PUBLICAいO DO CONTRATO 
9.1 O extrato do presente contrato dever ser publicado no mural de publica"o de atos 
administrativos da Prefeitura e no Di自rio Oficial do Municipio, no prazo estabelecido no pargrafo 
自nico do art. 61 da Lei 8.666/93 

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

CLAUSULA D亡CIMA - DA DOTACAO ORCAMENTARIA 
10.1 Os gastos decorrentes desta contrata9白o est白o previstos nas seguintes contas 
orament白rias, proporcionalmente 

CLAUSULA DÉCIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA 
10.1 Os gastos decorrentes desta contratação estão previstos nas seguintes contas 
orçamentárias, 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 Complerkidade 
2.040 — Gestão das Ações de Atenção Básica 	Id 	• 

?'4 畿  
pi:445044 

 

訴刃  4a) 
Rua: cardeal da Silve, n。 75, crtro, Po"es-fiA, Fone: (77) 3431.4 Rua: Cardeal de Silve, n° 75, estrtro, Poções-BA Fone. (77) 3431-4 



PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 
CNPJ: 11.113.324/0001-52 

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCCIES 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
CNPJ: 11.113.324/0001-52 

2068— 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 

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

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- DOS TRIBUTOS E DESPESAS 
11.1 Consistirá 6nus do CONTFtATANTE as despesas decorrentes da formalização deste 
contrato. 

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA VINCULACAO E ADJUDICACAO 
12.1 0 Contrato n。  188/2020 FMS, est自  vinculado ao processo de lnexigibilidade de Licita"o n。  
INX 063/2020 FMS, conforme art. 61 da Lei 8.666/93, e adjudicado a empresa Contratada. 

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - REGIME DE EXECUCAO 
一 	13.1 0 Regime de execu"o do contrato firmado 白  a de execuCao direta, conforme definido no 
, 	art. iu, inciso I tia Lei a,bbb/3i 

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DO ATO LICITAT6RIO 
14.1 Baseado no caput art. 25, da Lei 8.666/93 白  inexigivel licita9白o p自blica, nos termos do 
processo de Inexigibilidade no INX 063/2020 FMS. tabela 01/item 24 do edital 005/2020 ・  
Chamamento P自blico - Lei Federal n。  13.979, de 06/02/2020; Decreto Estadual n。  19.586, de 
27/03/2020; Decreto Legislativo n。  2.413/20 

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA VINCULAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 
12.1 0 Contrato n° 188/2020 FMS, está vinculado ao processo de Inexigibilidade de Licitação n° 
INX 063/2020 FMS, conforme art. 61 da Lei 8.666/93, e adjudicado a empresa Contratada. 

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA - REGIME DE EXECUÇÃO 
13.1 0 Regime de execução do contrato firmado é a de execução direta, conforme definido no 

11/ 	
art. 10, inciso I da Lei 8.666/93. 

CLAUSULA DÉCIMA QUARTA - DO ATO LICITATÕRIO 
14.1 Baseado no caput art. 25, da Lei 8.666/93 é inexigivel licitação pública, nos termos do 
processo de Inexigibilidade n° INX 063/2020 FMS. tabela 01/item 24 do edital 005/2020 - 
Chamamento Public() - Lei Federal n° 13.979, de 06/02/2020; Decreto Estadual n° 19.586, de 
27/03/2020; Decreto Legislativo n° 2.413/20. 

CL USULA DECIMA QUINTA~ DO REAJUSTE 
15.1 0 valor do presente contrato sera fixo e irreajustvel. 
CLAUSULA DÉCIMA QUINTA - DO REAJUSTE 
15.1 0 valor do presente contrato será fixo e irreajustável. 

CLAUSULA D'CIMA SEXTA - DO FORO 
16.1 Ficando eleito o Foro da Comarca de Po96es, Bahia, para ajuizamento de quaisquer 
quest6es oriundas do presente contrato, com 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 (tr6s) vias de 
igual teor, na presen9a de 02 (duas) testemunhas, para que surta os efeitos legais esperados 

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

Po"es・BA, 01 de julho de 2020 Poções-BA, 01 de julho de 2020. 

Leandro 
Prefeit 
Leandro 
Prefeit 

sca renhas 
e Po96es 
scarenhas 
e Poções 

Lorena Sntoi Mascarenhas 
Secretria Municipal de Saude 

Contratante 

Lorena Santos Mascarenhas 
Secretária Municipal de Saúde 

Contratante 

ク恰加ふ山一媛2一戸。一。  d。クα一”vn￥0 

PATRICIA SAMPAIO DO NASCIMENTO 
Contratado 

ser, 	cx Sci rnpo, .) -0LO i7,im„ 	re-4 0 

PATRiCIA SAMPAIO DO NASCIMENTO 
Contratado 

Testemunhas Testemunhas: 

P堕草6麓
2.01Illinillain• YVPICII4L 

 

Rua: cardeal da SIlva, n.75, centro, Po96esーBA, Fone: (77) 3431-4350 Rua. Cardeal da Silva, n° 75, centro, Poções-BA, Fone: (77) 3431-4350 
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Didrio Oficial do 
MUNIIP*O 
Didrio Oficial do 
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Quinta-feira 
18 de Junho de 2020 

Atos Administrativos Atos Administrativos 

襲書 

昌

Sit 
tr. II, 
Fret, 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PO96ES 
ESTADO DA BAHIA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE POOES 
ESTADO DA BAHIA 

ADITIVO N. 001 AO EDITAL DE CHAMAMENTO P"BLICO PARA CREDENCIAMENTO 
DE PRESTADORES DE SERVICOS DE SAODE N. 。  05/2019-FMS 

ADITIVO N. 001 AO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO 
DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DE SAÚDE N. ° 05/2019-FMS 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PO96ES, considerando a necessIdade de Contencao 
da Propauaco do Coronavirus (COVID 191. bem como o maneio e tratamento dos 
pacientes ciue Dor ventura vierem a apresentar sintomas e casos waves torna pロblico 
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。 206/2019, assim como se segue 

Art. 01・  Ficam acrescidos ao objeto do Edital 005/2019 FMS os servi9os do Profissional 
Enfermeiro, nos termos da Lei 7.498 de 25 de junho de 1986, bem como os servi9os 
medicos conforme descri"o e especifica96es contidas na Tabela 01 

Pargrafo Unico: O processo de Credenciamento e contrata"o dos servi9os supracitados 
sero disciplinados pelas mesmas normas aplicadas aos demais, a excec白o do descrito no 
Art. 02 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇ6ES, considerando a necessidade de Contencio 
da Prooaciacão do Coronavirus ICOVID 191. bem como o mansio e tratamento dos 
pacientes aue oor ventura vierem a aoresentar sintomas e casos araves torna alit.° 
para o conhecimento dos interessados, que foi realizado aditivo ao Edital de Chamamento 
PÚblico para Credenciamento de Servigos de SaOde N.005/2019- FMS Processo 
Administrativo N° 206/2019, assim como se segue: 

Art. 01. Ficam acrescidos ao objeto do Edital 005/2019 - FMS os serviços do Profissional 
Enfermeiro, nos termos da Lei 7.498 de 25 de junho de 1986, bem como os serviços 
medicos conforme descrigâo e especificações contidas na Tabela 01. 

Parágrafo único: 0 processo de Credenciamento e contratação dos servigos supracitados 
serão disciplinados pelas mesmas normas aplicadas aos demais, a exceção do descrito no 

Art. 02 1 Ficam acrescidos ao item 14.2 os seguintes pargrafos 

Pargrafo Primeiro: Considerando a necessidade conten9自o, Enfrentamento e 
Tratamento de vitimas da Pandernia pela COVID-19, bem como Lei Federal 13.979/2020 e 
Decreto Legislativo n。  2.413 de 23 de abril de 2020, da Assembleia Legislativa do Estado 
da Bahia, que Declara Estado de Calamidade P"blica no MunicIpio de Po96es, fica 
excepcionado os prazos contidos no Item 1.4.2, podendo, no caso dos profissionais 
contratados para esta finalidade, a entrega dos documentos ocorrer a partir em 48 horas 
ap6s a (re)publica9白o deste edital 

Pargrafo segundo: Caso seja identificado a necessite emergencial da utiliza"o dos 
servios relacionados ao enfretamento da Pandemia, fica autorizada a imediata 
contrata"o dos prestadores, com a apresenta"o da Documenta9白o at 48 horas ロ  teis 
ap6s o inicio da presta"o do referido servi9o 

Art. 03 1 Fica acrescida ao Item 10 DOTAOES OR9AMENTARIAS do edital N.5/2019ー  
FMS o seguinte projeto atividades e dota9百o oramentria 

Art. 02 - Ficam acrescidos ao item 14.2 os seguintes parágrafos: 

Parágrafo Primeiro: Considerando a necessidade contengão, Enfrentamento e 
Tratamento de vifimas da Pandemia pela COVID-19, bem como Lei Federal 13.979/2020 e 
Decreto Legislativo n° 2.413 de 23 de abril de 2020, da Assembleia Legislativa do Estado 
da Bahia, que Dedara Estado de Calamidade Pábhca no Município de Pop5es, fica 
excepcionado os prazos contidos no Item 1.4.2, podendo, no caso dos profissionais 
contratados para esta finalidade, a entrega dos documentos ocorrer a partir em 48 horas 
apes a (re)publicação deste edital. 

Parágrafo segundo: Caso seja identificado a necessite emergencial da utilização dos 
serviços relacionados ao enfretamento da Pandemia, fica autorizada a imediata 
contratação dos prestadores, com a apresentação da Documentação até 48 horas Úteis 
ap6s o inicio da prestação do referido serviço. 

Art. 03 - Fica acrescida ao Item 10 - DOTAÇÕES ORÇAMENTARIAS do edital N.5/2019- 
FMS o seguinte projeto atividades e dotação orçamentaria. 

Secretaria Secretaria Municipal de Saúde 

Unidade Oryamenta-
ria: 

03.07.01 - Fundo Municipal de Satide de Poções 

Projeto (Atividade: 2068— Enfrentamento da Emergência em Saúde — COVID 19 

Elemento de despesa: 33.90.39.00 — Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 

33.90.36.00 — Outros Serviços de Terceiros Pessoa Fisica 

Fonte de Recurso: 14 

CERTIFICA9AO DIGITAL: ECEPTYYSNEEVFOLUR/O/2A 

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

cERTIFICAÇA0 DIGITAL: ECEPTYYSNEEVFOLUR/O/2A 

Esta edicao encontra-se no site oficial deste ente. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE POC6ES 
ESTADO DA BAHIA 

Art. 4. Ficam acrescidos 白  Tabela 01 do anexo 01 do Edital de Chamamento Pロblico N 
005/2019-FMs os procedimentos a seguir descritos. 

CERTIFICA9AO DIGITAL: ECEPTYYSNEEVFOLUR/O/2A 

Esta ediao encontra-se no site oficial deste ente. 
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exerccio da Atividade de Enk「  

24 

Diario Oficial do 
MUNICIPIO Po96es 

Quinta-leira 
18de Junho de 2020 

.7 一 Ano ・ N. 825 

昌  

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

No ANEXO 01ー  ANEXO 01 RELA"O DE PROCEDIMENTOS SUJEITOS A UMA EVENTUAL CONTRATA'AO ATRAVtS DESIt CREDENCIAMENTO. PARA O ANO 

DE 20W. na  "TASELA1: PROCEDIMENTOS/SERVIOS, PREOS E DE REFENCIA E VALORES ANUAIS', jica acrescido o seguinte Servi9o: 

CERTIFICAいO DIGITAL: ECEPTYYSNEEVFOLUR/O/2A 

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PO96ES 
ESTADO DA BAHIA 

PREFEITUFtA MUNICIPAL DE pogõEs 
ESTADO DA BAHIA 

assistência 	a 	pa- magem, respeitado o grau de ha- 

cientes 	suspeitos bilitação, com ênfase em pacien- 
ou diagnosticados tes suspeitos ou confirmados com 
com a COVID 10: 

o Coronavirus, o que inclui assis-

tência a pacientes em ravel ambu-

latorial e/ou Unidade de Pronto — 

atendimento, conforme protoco-

los do Ministério da Saúde, ANVI-
SA e demais instituidos pela Secre-

taria Municipal de Saúde. 

tieferthwia: 0 profissional Habili- 

tado 	deverá 	desenvolver 	suas 

atividades 	conforme 	os 	locais, 

jornadas e condições determina-

das pela Gestão Municipal, com 

carga horária de 20 horas sema-

nais. 

昌  

Quinta-他 ra 
18 de Junho de 2020 
8-Ano -No825 

Quinta-feira 
18 de Junho de 2020 
13- Ano - N° 825 

Po96es Poções 
Di自rio Oficial do 
MUNI 馴O 
Diario Oticial do 
INWPIOCIPIO 

CERTIFICAいO DIGITAL: ECEPTYYSNEEVFOLURIO/2A 

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

CERTIFICAÇA0 DIGITAL: ECEPTYYSNEEVFOLUR/O/2A 

Esta edigão encontra-se no site oficial deste ente. 



Dirio Oficial do 
MUNICIPIO 

Oficial do 
MUNICIPIO Po96es Poções Quinta-feira 

18 de Junho de 2020 
9 一 Ano 一 N. 825 

Quinta-feira 
18 de Junho de 2020 

.. . . 	
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES 

ESTADO DA BAHIA 
- 

2- No Item "TOTAL GERAL" da TABELA 01, onde se la: 

TOTAL GERAL 5.253.320,00 

Leia-se: 

TOTAL GERAL 5.318.093,60 

Art. 5°Na Tabela 16 "RESUMO DAS TABELAS DE PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS 
SUJEITAS A UMA EVENTUAL CONTRATAÇÃO PELO MUNICÍPIO DE POÇÕES, 2019", onde 
lia-se 

TWO DE RNAUDADE DIAGNOSTICA 

TAB 
OU ESPECIALIDADE CLINICA E/OU CIRURGICA 

ESPECIAUDADE VALOR TOTAL 

TOTAL ESTIMADO 00.956,88  

Tabela aprovada 
respeitados 

Leia-se : 

em Reurtão do Conselho Municipal de Poções em 28 de novembro de 2019, por unanimidade, 
os valores médios regionais. 

TIPO DE FINAUDADE DIAGNÕSTICA 

TAB 
OU ESPECIAUDADE CLINICA E/OU CIRURGICA 

ESPECIAUDADE VALOR TOTAL 

TOTAL ESTIMADO t*8t73O,40  

Tabela aprovada em Reunião do Conselho Municipal de Poções em 28 de novembro de 2019, por unanimi-
dade, respeitados os valores médios regionais. 

Leia-se : 

Permanecendo inalterados os demais dispositivos esposados no instrumento convo-
catório. 

Em Poções, 18 de junho de 2020. 

'ECEPTYYSNEEVFOLUR/Q/2A : E EPTYYSNEEVFOLUR/O/2A 

Esta ediao encontra-se no site oficial deste ente. Esta edição encontra-se no site oficial deste ente. 



Dirio Oficial do 
Wma Po96es 

Quinta-kI「日  
18 de Junho de 2020 
10-Ano -No825 

PREFEITURA MUNICIPAL DE POC6ES 
ESTADO DA BAHIA 

LEANDRO ARAuJO MASCARENHAS 
Prefeito Municipal, de Po'6es 

LORENA SANTOS MASCARENHAS 
Secret'ria Municipal de Sa'de 

Gestora do Fundo Municipal de Sa"de 

CERTIFICA9AO DIGITAL: ECEPTYYSNEEVFOLUR/O/2A 

Esta ediao encontraーse no site oficial deste ente. 
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ATA. 014/2020 - ABERTURA E JULGAMENTO DO PROCESSO PARA CONTRATA9AO 
DE SERVI9OS DE SAODE- EDITAL N。 005/2019 

A-------------------------------- -
】  -- mn 「eun山・se na Se 'e Ia Secretaria Municipal de Sa"de de 

Po96es sはu日da 白 Rua cardeal da sllva,75,c巳ntro,a comiss白o Especial Respons白vel pelo Credenciamento de 

P「‘stadores de seNI9os de saロde do Munにipio de Po96esIBAl fo「「nal nente designada pelo Senhor Prefeita 

MunicIp日l atrav白s da Podaha N。 049de2o de DeZembmde2019,pa「日 abertura ejulgamento da documenta9百o 

de hab皿a9‘ロ de Presladores de seM9os de sa"de referentes ao cre lenciamento regido pelo Edital - 	N' 

o0 5I20 1 9,seusanexos ead加os.Abena a reun巨oa PresIdenle,sra ・ De borah de Souza Suva Cardoso, checou 

se os presentes eram as pessoas mestdas dos poderes athbUidos pel日 Portaria Municipal acima citada, tendo 

comparecIdo os se9mntes membros si「はndia Bras"e 「o cunha Nascme nto, Sheila Matos Rolim e Sueli Rocha 
Medrado, A Presldente mlcou ressaNando qUe todos os atos devenamia regidos exclusivamente pelo Instru- 
nento comocat6no(Ed廿aI OO5に019 nc山引veevado em consIdera9白oo aditivo 001/2020), em perfeita confor- 

ndad日 com a Lei 8I666I93.Dando seg山「1lento o P「●sidente Informou que lhesfoi entregue a documenta9巨o de 

o3(t『es)pos回ante a credencIamento para presta9百o de serv9os ra 自 re a de enfermagem para atendimento 自  
necessidade de enf『entaIllento da co切D一19,na modaidade de pessoa Fisica. Os Envelopes foram conferidos 

」anto 白 in切OIabi"dade e os di2eres de endereGamentosestando confo rme as exig'ncias editalicias. Posteri- 
「mente os mes「1los foram abenos u 「1l a um e seus conte"dos cornparad os como solicitado no edital 005/2019, 

conform e ca racteriza9自o 」Uridica' Ap6s a an自“se docu m ental fol constatido que os quelantes a credenciamento 

a segur apresentaram todas as condi96es que lhes cDnfedam Perfeita cDnformidade con o instrumento convo- 

cat6;io,(Ed仕aI OO5I2019).As引m sendoforam dec伯「adoscREDENcIA)OS para a presta9'o do servico N.24 

da 切beIa ol(Ane×o ol do edItaI OO5I2020),a ・・be「， servi9ode Enfermagem em Unidade de Atendimento e 

E n什ピnlamピnt。 ‘covID!9 e じnidade de Pronm一atendimento na assls:encia a pacientes suspeitos ou diag- 

no51にados'oIn acowD i9 ossegunte prestador de sem9o・ 1)PATRCIA SAMPAIO Do NASCIMENTO 

町as 巨「asoltera EnfemleIra」nscrta m coREN sob n自mero ooo.525・ 940-ENF, residente e domiciliado 自  Tra- 

vessa DrI lsrad vIelra Fe"e 「a,41,centro, Po'6es・Ba,cEP 45260一000, inscrita junto ao CPF sob o n。  

040 250 445一36 e RG 203BO57BOoi 2）正oMAR MENDEs DE soUZA,Brasileiro, Casado, Enfermeiro, Inscrito 

no coREN sob n自「Tlero 583249 「esIdente e domにl瓶do 自切引a senadorFrederico Costa, 110. inscrito junto ao 

cPFsobon ・ 030 912.555一3o e RG O973085959,3)ARlELE cHAVEsT日  (EIRA, Brasileira, solteira, Enfermeira, 
A Avenida Juscelino Kubiskchek,333 

os3O dias dc m s de Junho de 2020, s 1J9:bU mm, reuniu-se na aeae
o es situada Rua Cardeal da Silva, 75, Centro, a Comiss o Especial
restadores de Servios de Sa de do Municpio de Po es/BA, formam
lunicipal atrav s da Portaria N049 de 20 de Dezembro de 2019, para abe
e habilita o de Prestadores de Servios de Sa de referentes ao Crec
0512019, seus anexos e aditivos. Aberta a reunio, a Presidente, Sra. De
e os presentes cram as pessoas investidas dos poderes atribuidos pela
omparecido os seguintes membros: Sirlndia Brasileiro Cunha Nascime
ledrado. A Presidente iniciou ressalvando que todos os atos deveriam
iento convocatrio (Edital 005/2019, inclusive levado em considera o
,idade com a Lei 8.666/93. Dando seguimento, o presidente informou que
3 (tr s) postulante a credenciamento para presta o de servios na ri
ecessidade de enfrentamento da COVID- 19, na modalidade de pessoa F

luanto inviolabilidade e os dizeres de endere amentos, estando conto
m ente os mesmos foram abertos um a um e seus conte dos comparad
onforme caracteriza o jurdica. Aps a anlise documental foi constata
seguir apresentaram todas as condi es que lhes conferiam perfeita ci

;atrio, (Edital 005/2019). Assim sendo, foram declarados CREDENCIAt
la tabela 01 (Anexo 01 do edital 00512020), a saber, Servio de 

Infrntamento COVIDI9 e Un idade de Pronto-atendimento na assist

iosticados com a COVrO 9 os seguinte prestador de servio: 1) PA

Brasileira, solteira, Enfermeira, inscrita no COREN sob n mero 000.525.!

dessa Dr. Israel Vieira Ferreira, 41, Centro, Po es-Ba, CEP 45260-

D40.250.445-36 e RG 2038057800; 2) LEOMAR MENDES DE SOUZA,
no COREN sob n mero 583249, residente e domiciliado Viela Senado

CPF sob on' 030. 91 2. 555-30 eRG 0973085959; 3)ARIELE CHAVESTEI]
inscrita na COREN sob n mero 639847-ENF, residente e domiciliado 
RirrnPtub2. Pnc6es・Ba. CEP 45.260-000, inscrita junto ao CPF sob o n。  059.749.005-88 e RG 565211389. 

Terminada aan白lise,a Sra. Presidente fez quest白o de que constasse em ata que nada tinha ficado a titulo de 

nend'ncia. N白o havendo mais pleiteantes 自  avaliar e n自o tendo mais do que tratar e registrar, a Sma.ュ  Presidente 

aaradeceu a cresenca de todos e deu por encerrada a reunio as 10:55 mmn quando, para fins de direito lavrou- 
se a presente ata, que vai ass:nada pelos membros da Comiss白o que permaneceram at o final desta, Poq6es - 

Bahia, 30 de junho de 2020 

Deborah de Souza Silva Cardoso 
Presidente 

Suchl Rocha Medrado 

Me m b ro 

Sirlndia B. Cunha Nascimento 
	

Sheila Matos Rolim 

Membro 
	

Membro 

Jornal Tribuna do Sert含o- EdiCao disponvel no site www.sertaohoje・com・ br/publicacoes 



Atas 

難 PREFEITURA MUNICIPAL DE PO9ES 
骨置  SECREJARiA MUINICII'AL"ESAUDE ・ CN P上U・113'24ノ〔！0(11-52 

麟轟矛 ComSSAO ESPECIAL DE CREDENCIAMENTO DE SERVIcOS DE SAUDE 

ATA. 014/2020 -ABERTURA E JULGAMENTO DO PROCESSO PARA CONTRATAいO 

DE SERVI9OS DE SAロDE- EDITAL N。 005/2019 

Aos 30dias do mes dejunhode 2020, 白  s 09:50mmn, reuniu-se na Sede da Secretaria Municipal de Saude de 
Po96es situada 白  Rua Cardeal da Silva, 75, Centro, a Comiss巨o Especial Respons自vel pelo Credenciamento 
de Prestadores de Servi9os de Sa"de do Municipio de Po"es/BA, formalmente designada pelo Senhor Prefei-
to Municipal atrav白s da Portaria N。 049 de 20 de Dezembro de 2019, para abertura e julgamento da documen- 

taco de habilitaN 005/2019, seus篇Prexos認lores de Serviditivos. Aberta号誌言a de refeo, a Pres器Itesfie鷲reden ciaDebora農to regidSouza認o Edital -Card os o 
checou se os presentes eram as pessoas investidas dos poderes atribuidos pela Portaria Municipal acima cita- 
da, tendo comparecido os seguintes membros: Sirlandia Brasileiro Cunha Nascimento, Sheila Matos Rolim e 
Sueli Rocha Medrado. A Presidente iniciou ressalvando que todos os atos deveriam se regidos exclusivamente 
pelo Instrumento convocat6rio (Edital 00512019, inclusive levado em considera"o o aditivo 00112020), em per- 

feita conformidade com) a Lei 8.6cumentao de 03 (trs) postulan麗3. Dando seguimento, ocredenciamento para pre綴iente informou que lhes foi entregiode servios na rea de entermag謂轟  
atendimento 自  necessidade de enfrentamento da COVID-19, na modalidade de pessoa Fisica. OsEnvelopes 

foram coneditalicias,盟osquanto inviolabiSteriormente os mas驚e e os dizeforam aberti黒驚ndereamentos.Jm eseus conte需鷲o co'ii par；農器● e dg en ci aso solicitado 
no edital 005/2019, conforme caracteriza"o juridica. Ap6s a anlise documental foi constatado que os quelan- 
tes a credenciamento a seguir apresentaram todas as condi96es que lhes conferiam perfeita conformidade com 
o instrumento convocat6rio, (Edital 005/2019). Assim sendo, foram declarados CREDENCIADOSpara a pres- 
ta9'o do servi9o N.24 da tabela 01 (Anexo 01 do edital 005/2020), a saber, Servi9o de Enfermagem em Uni-
dade de Atendimento e Enfrentamento a COVLDI9 e Unidade de Pronto-atendimento na assistencia a pacientes 
suspeitos ou diagnosticados com a COVI.D l9os seguinte prestador de servi9o:1) PATRICIA SAMPAIO DO 
NASCIMENTO, Brasileira, solteira, Enfermeira, inscrita no COREN sob nロmero 000.525.940・ENF, residente e 
domiciliado a Travessa Dr. Israel Vieira Ferreira, 41, Centro, Po96es-Ba, CEP 45250-000, inscrita junto ao CPF 
sob o ne 040.250.445-36 e RG 2038057600; 2) LEOMAR MENDES DE SOUZA, Brasileiro, Casado, Enfermei- 
ro, Inscrito no COREN sob nmero 583249, residente e domiciliado 白  Viela Senador Frederico Costa, 110, ins- 

畿junto ao CPFEnfermeira.農onrita二揺嵩覧識』：認欝！雛）I諜器γ禁濡甥臨驚ileira, 5Jusceli需  
Kubistschek, 333, Bairro Pituba, Po96es-Ba, CEP 45.260-000, inscrita junto ao CPF sob o n。  059.749.005-88 e 
RG 565211389.Terminada a an自lise, a Sra. Presidente fez questo de que constasse em ata que nada tinha 
ficado a titulo de pend'ncia. N白o havendo mais pleiteantes 白  avaliar e n白o tendo mais do que tratar e regisー  
trar,a Sra. Presidente agradeceu a presen9a de todos e deu por encerrada a reunio aslO:5Smin quando, para 
fins de direito lavrou-se a presente ata, que vai assinada pelos niernbros da Comissao que permaneceram at 
o final desta. Pog6es - Bahia,30 de junho de 2020. 

Deborah de Soura Silva Cardoso 
Presidente 

Sirl'ndia B. Cunha Nascimento 
Ms mbro 

Sueli Rocha Medrado 
Membro 

Sheila Matos Rolim 
Membro 

Quinta-feira 
2 de Julho de 2020 
2 ・ Ano - No 836 

Po96es 
Di自rio OficiaL dc) 
MUMCIPIO 

CERTIFICA 二AO DIGITAL: 2G2HE.AQT9LNXT+IPV7FIW 

Esta edi,o encontra-se no site oficial deste ente. 
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Quinta-feira 
2 de Julho de 2020 

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES 
ESTADO DA BAHIA _ 	.... 

EXTRATO MÊS DEJULHO DE 2020 
NOME— OBJETO 

CONTRATO 
VALOR PRAZO 

MODALIDADE 
LICITAÇÃO 

LEOMAR 	MENDES 	DE 	SOUZA, 
inscrito no CPF sob o n° 030.912.555-30, 
inscrito no COREN sob o no 583.249- 
ENFERMEIRA: 	coin endereço Viela 
Senador 	Frederico 	Cosia, 110 	Bairro 
Primavera. 	Poçoes-Bahia, 	CEP: 	45.260- 
000-Objeto Serviços 	de Fnfemagem em 
Unidade de Atendimento e Enfremmento it 
COVID 	19 	e 	Unidade 	de 	Pronto- 
atendimento 	na 	assistência 	a 	pacientes 
suspeitos ou diagnosticaos com COVID 19 
(tabela 01 /item 24 do edital 005/2020). 

CONTRATO N° 
186/2020 FMS 

R$4.200,00 01/07/2020 A 
28/09/2020 

N" IN X 061/2020 
FMS 

ARIELE CHAVES TEIXEIRA, inscrito 
no CPF soh o n" 059.749.005-88, inscrito 
no 	COREN 	sob 	o 	n' 	639847- 
ENFERMEIRA: 	com endcreço Avenida 
JuiteLine 	Kubistschek,333 	Bairro 
Pituba,Poçoes-Ba, CEP: 45.260-000-Objeto 
Serviços 	de Enfemagem em Unidade de 
Atendimento c Enfretainento a COVID 19 
e 	Unidade 	de 	Pronto-atendimento 	na 
assistência 	a 	pacientes 	suspeitos 	011 
diagnosteaos 	corn COV1D 	19 	(tabela 
01/item 24 do edital 005/2020). 

CONTRATO N' 
187/2020 FMS 

R$ 4.200,00 01/07/2020 Á 
28/09/2020 

N° INX 062/2020 
FMS 

PATRICIA 	SAMPAIO 	DO 
NASCIMENTO, inscrito no CPF sob o n" 
040.250.445-36. inscrito no COREN sob o 
n" 000.525.940-ENFERMEIRA: 	com 
endereço 	Travessa 	Dr. 	Israel 	Vieira 
Ferreira.41 	Centro. 	Popes-Bahia, 	CEP: 
45.260-000-Ob1eto 	Serviços 	de 
Enfemagem cm Unidade dc Atendimento e 
Enfretamento á COV1D 19 	e Unidade de 
Pronto-atendimento 	na 	assistência 	a 
pacientes suspeitos ou diagnosticaos 	coin 
COVID 19 (tabeia 01 /item 24 do edital 
00520201. 

CONTRATO N" 
188/2020 FMS 

R$ 4100 00, 
01/07/2020 A 
28/09/2020 

N" INX 063/2020 
EMS 

Olde julhock 2020 
Joao Pedro Ribeiro do Nascimento 

Chefe do Departamento de Licitações e Contratos 

CERTIFICAAO DIGITAL: FT15OWQRDR)(2I6K5JFSGZA CERTIFICAD 0 DIGITAL: FT150WQRDRX2I6K5JFSGZA 

Esta edi,o encontra-se no site oficial deste ente. Esta edição encontra-se no site oficial deste ente. 
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ADJUDICACAO DO OBJETO DO ATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO N JNX 063/2020 FMS 

A Comiss'o Permanente de Licitaao de PoF6es - Bahia, com base no caput do art. 25 da Lei Federal 8.666/93 e 
suas posteriores alteraf6es, Lei Complementar n 123/2006, 147/14 e Decreto 065/2017, Lei Federal if 13.979, de 
06/02/2020; Decreto Estadual if 19.586. de 27/03/2020; Decreto Legislativo n 2.413/20; Portaria n。  
I .445/GM/MS, de 29 de maio de 2020. Prazo,e ainda no parecer jurdico, ADJUDICA o objeto da Inexigibilidade 
de Licitag'o N。  063/2020 FMS objetivando Servi9os de Enfemagem em Unidade de Atendimento e Enfretamento 
aCOVIl) 19 e Unidade de Pronto-atendimento na assistncia a pacientes suspeitos ou diagnosticaos com COVID 
19 (tabela 01/item 24 do edital 005/2020-Chamamento P"blico), o prefeito lan'a o Ato Formal para a contrata9o 
de, PATRICIA SAMPAIO DO NASCIMENTO, inscrito no CPF sob o n。  040.250.445-36, inscrito no COREN 
sob o n。  000.525.940-ENFERMEIRA; 	com endere9o Travessa Dr. Israel Vieira Ferreira,41 Centro, Po9oes- 
Bahia, CEP: 45.260-000 Valor global RS 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais),Vigncia 28/09/2020. Comisso 
Permanente de Licita9o, 01 de julho de 2020. Jo'o Pedro Ribeiro Do Nascimento - PRESIDENTE DA 
COMISSAO 

RATIFICACAO DO ATO FORMAL DE INEXIGIBILIDADE DE LICITA O No INX 063/2020 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 alteraり6es, Lei Complementar n。  123/2006, 147/14 e Decreto 065/2017,Lei Federal n。  
13.979, de 06/02/2020:Decreto Estadual no 19.586, de 27/03/2020; Decreto Legislativo n2.413/20, torna pblico 
a ratifica9言o do Ato da Inexigibilidade de Licita9百o n, INX 063/2020 FMS, conforme parecer da Comisso 
Permanente de Licitao e Parecer Jurdico emitido pela Procuradoria Jw'idica Municipal vem formalizar A 
INEXIGIBILIDADE DO PROCEDIMENTO LICITATORIO, para contrata9'o direta de, PATRICIA SAMPAIO 
DO NASCIMENTO, inscrito no CPF sob o n。  040.250.445-36, inscrito no COREN sob o n。  000.525.940- 
ENFERMEIRA: com endere9o Travessa Dr. Israel Vieira Ferreira,41 Centro. Pofoes-Bahia, CEP: 45.260-000 
Objeto. Servi9os de Enfemagem em Unidade de Atendimento e Enfretamento' COVID 19 e Unidade de Pronto- 
atendimento na assistencia a pacientes suspeitos ou diagnosticaos com COVID 19 (tabela 01/item 24 do edital 
005/2020-Chamamento Puhlico).Valor global de R$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais)),constante do 
respectivo Processo de Inexigibilidade de Licita‘貢o N。  1.NX 063/2020 FMS vigencia 28/09/2020, devendo ser 
celebrado o contrato com: de , PATRICIA SAMPAIO DO NASCIMENTO, Publique-se no local de costume 
Celebre-se o respectivo contrato, que ser regido obedecendo a 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 Jurdica, Gabinete do Prefeito, 01 de julho 
de 2020. Leandro Arajo Mascarenhas - Prefeito Municipal. 

HOMOLOGACAO DA INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO No INX 063/2020 FMS 

O PREFEITO MUNICIPAL DE POCOES. BAHIA. no uso de suas atribuic6es le2ais. e tendo em vista flue foram 
cumpridas todas as formalidades da Lei n。 8.666/93, e suas posteriores altera6es, Lei Complementar if 123/2006. 
147/14 e Decreto 065'2017. - Lei Federal n 13.979. de 06/02J2020;Decreto Estadual no 19.586, de 27/03/2020; 
Decreto Legislativo n。  2.411/20 ante a INEXIGIBILIDADE de Licitaao no lNX063/2020 FMS, OBJETO 
Servi9os de Enfemagem em Unidade de Atendimento e Enfretamento 自  COVID 19 e Unidade de Pronto- 
atendimento na assistencia a pacientes suspeitos ou diagnosticaos com COVIl) 19 (tabela 01/item 24 do edital 
005/2020-Chamamento Publico). E atentando ao Parecer da Comiss百o Permanente de licita9o, HOMOLOGA o 
processo de INEXIGIBILIDADE de Licita'io, para a contratacao direta formalizar A INEXIGIBILIDADE DO 
PROCEDIMENTO LICITATORTO, para contrata'o direta de, PATRICIA SAMPAIO DO NASCIMENTO. 
inscrito no CPF sob o n 040.250.445-36, inscrito no COREN sob o a。  000.525.940-ENFERMEIRA; 	com 
endere9o Travessa Dr. Israel Vieira Fen'eira,41 Centro, Pofoes-Bahia, CEP: 45.260-000Valor Global de: R$ 
4.200,00 (quatro mil e duzentos reais),Vigencia 28/09/2020. Gabinete do Prefeito, 01 de julho de 2020. Leandro 
Arajo Mascarenhas - Prefeito Municipal 

CERTIFICAいO DIGITAL: FT1 5OWQRDRX2I6K5JFSGZA 

Esta edi 白o encontra-se no site oficial deste ente. 
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EXTRATO DO CONTRATO N。188/202 FMS 

INEXIGIBILIDADE No INX 0632020 FMS 

CONTRATANTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE POcoES COM COOPARTICIPACAO DO FUNDO 
MUNICPAL DE SAUDE, inscrito no CNPJ sob o a。  11.113.324/0001-52, com sede a Rua Cardeal da Silva, 75 
Bairro Centro - CEP. 45.260-000. representado por Lorena Santos Mascarenhas - CONTRATADA - formalizar 
A INEXIGIBILIDADE DO PROCEDiMENTO LICITATORIO, para contrataao direta de -. PATRICIA 
SAMPAIO DO NASCIMENTO, inscrito no CPF sob o n。  040.250.445-36, inscrito no COREN sob o a。  
000.525.940-ENFERMEIRA; corn endere9o Travessa Dr. Israel Vieira Ferreira.41 Centro. Po9oes-Bahia. CEP 
45.260-000, conforme Inexigibilidade n。  JNX 063/2020 FMS, objeto: Servi9os de Enfemagem em Unidade de 
Atendimento e Enfretamento ' COVID 19 e Unidade de Pronto-atendimento na assistncia a pacientes suspeitos 
ou diagnosticaos com COVID 19 (tabela 01/item 24 do edital 005/2020-Chamamento P自blico). Data do Contrato 
01/07/2020. Valor do Contrato: R$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais),Vigencia 28/09/2020. Secretaria 
Municipal de Saude Lorena Santos Mascarenhas, Prefeito - Leandro Arajo Mascarenhas 

CERTIFICAAO DIGITAL: FT1 5OWQRDRX2I6K5JFSGZA 

Esta edi戸o encontra-se no site oficial deste ente. 
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EXTRATO MiS DE.JULHO DE 2020 EXTRATO MES DEJULHO DE 2020 
NOME— OBJETO 

CONTRATO 
VALOR 

PRAZO MODALIDADE 
LICITAÇÃO 

LEOMAR MENDES 	DE 	SOUZA, 
inscrito no CPF sob o n° 030.912.555-30, 
inscrito no COREN sob o n° 583.249- 
ENFERMEIRA; 	com endereço Viela 
Senador 	Frederico 	Costa,] 10 	Bairro 
Primavera, 	Poçoes-Bahia, 	CEP: 	45.260- CONTRATO N" R$ 4.200,00 01/07/2020 ik N° INX 061/2020 
000-Objeto Serviços 	de Enfemagern em 186/2020 EMS 28/09/2020 FMS 
Unidade de Atendimento e Enfretamento a 
COVID 	19 	e 	Unidade 	de 	Pronto- 
atendimento 	na 	assistência 	a 	pacientes 
suspeitos ou diagnosticaos com COVID 19 
(tabela 01/item 24 do edital 005/2020). 
ARIELE CHAVES TEIXEIRA, inscrito 
no CPF sob o n" 059.749.005-88, inscrito 
no 	COREN 	sob 	o 	n° 	639847- 
ENFERMEIRA; 	com endereço Avenida 
Jucelino 	Kubistschek,333 	Bairro 
Pituba,Poçoes-Ba, CEP: 45.260-000-Objeto CONTRATO N° R$ 4.200,00 01/07/2020 Á N° INX 062/2020 
Serviços 	de Enfemagem em Unidade de 187/2020 EIS'S 28/09/2020 FMS 
Atendimento e Enfretamento a COVID 19 
e 	Unidade 	de 	Pronto-atendimento 	na 
assistência 	a 	pacientes 	suspeitos 	ou 
diagnosticaos 	com COVID 	19 (tabela 
01/item 24 do edital 005/2020). 
PATRICIA 	SAMPAIO 	DO 
NASCIMENTO, inscrito no CPF sob o n" 
040.250.445-36, inscrito no COREN sob o 
n° 000.525.940-ENFERMEIRA; 	com 
endereço 	Travessa 	Dr. 	Israel 	Vieira 
Ferreira,41 	Centro, 	Poçoes-Bahia, 	CEP: 200 R$ 400 . 	, 
45.260-000-Objeto 	Serviços 	de 

CONTRATO N° 01/07/2020 dét N' INX 063/2020 

Enfemagem em Unidade de Atendimento e 
188/2020 VMS 28/09/2020 FMS 

Enfretamento a COVID 19 e Unidade de 
Pronto-atendimento 	na 	assistência 	a 
pacientes suspeitos ou diagnosticaos 	com 
COVID 19 (tabela 01/item 24 do edital 
005/2020). 

01 dejuthode 2020 
Jo'o Pedro Ribeiro do Nascimento 

Chefe do Departamento de Licita'6es e Contratos 

01 de julhode 2020 
Joao Pedro Ribeiro do Nascimento 

Chefe do Departamento de Licitações e Contratos 
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ADJUDICA 】AO DO OBJETO DO ATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO if INX 06312020 EMS. 

A Comissきo Permanente de Licitaio de Po96es - Bahia, com base no capta do art. 25 da Lei Federal 8.666/93 e 
suas posteriores altera es, Lei Complementar no123/2006, 147/14 e Decreto 065/2017, Lei Federal n。 13.979, de 
06102/2020; Decreto Estadual n 19.586, de 27/03/2020; Decreto Legislativo n。  2.413/20; Portaria n。  
I .445/GM/MS. de 29 de maio de 2020. Prazo, e ainda no parecerjuridico, ADJUDICA o objeto da Inexigibilidade 
de Licita戸o N' 063/2020 FMS objetivando Servi9os de Enfemagem em Unidade de Atendimento e Fnftetamento 
'COVID 19 e Unidade de Pronto-atendimento na assistncia a pacientes suspeitos ou diagnosticaus com COVID 
19 (tabela 01 fitem 24 do edital 005/2020- Chamamento Pi]blico), o prefeito langa o Ato Formal para a contrata o 
de, PATRICIA SAMPAIO DO NASCIMENTO, inscrito no CPF sob o n 040.250.445-36. inscrito no COREN 
sob o n。  000.525.940-ENFERMEIRA; 	com endereo Travessa Dr. Israel Vieira Ferreira,41 Centro, Po'oes- 
Bahia, CEP: 45.260-000 Valor global RS 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais),Vigencia 28/09/2020. Comisso 
Pennanente de Licita o, 01 de julho de 2020. Joio Pedro Ribeiro Do Nascimento - PRESIDENTE DA 
COMISSAO 

RATIFICACAO DO ATO FORMAL DE INEXIGIBILTDADE DE LICITACAO N' INX 063/2020 EMS 

O Prefeito Municipal de Po"es, BA, no uso da compet'ncia que lhe outorga o caput do art. 25 da Lei Federal 
8.666/93 e suas posteriores altera6es, Lei Complementarn。  123/2006, 147/14 e Decreto 065/2017, Lei Federal n。  
13.979, de 06/02/2020: Decreto Estadual no 19.586, de 27/03/2020; Decreto Legislativo n。 2.413/20, toma pblico 
a ratifica‘百o do Ato da Inexigibilidade de Licita o if, INX 063/2020 EMS, conforme parecer da Comisso 
Permanente de Licita o e Parecer Juridico emitido pela Procuradoria Jurdica Municipal vem formalizar A 
INEXICIIBILIDADE DO PROCEDIMENTO LICITATbRIO, para contrata"o direta de, PATRICIA SAMPAIO 
DO NASCIMENTO, inscrito no CPF sob o n 040.250.445-36, inscrito no COREN sob o n。  000.525.940- 
ENFERMEIRA; com endere9o Travessa Dr. Israel Vieira Ferreira,4 I Centro, Poりoes -Bahia, CEP: 45.260・000 
Objeto. Servi9os de Enfemagem em Unidade de Atendimento e Enfretamento ' COVE) 19 e Unidade de Pronto- 
atendimento na assistncia a pacientes suspeitos ou diagnosticaos com COVID 19 (tabela 01/item 24 do edital 
005/2020- Chamamento P"blico). Valor global de R$ 4.200.00 (quatro mil e duzentos reais)), constante do 

器器 Processo de Inexigibilido contrato com: de . PA擬議itao N' INX 063AMPAIO DO NAS器EMS vigncia 28/09/2020NTO, Publique-se no loca溜器Serme. 
Celebre-se o respectivo contrato, que ser' regido obedecendo s formalidades de direito p"blico, na forma do art. 
61 e 62 da lei n。  8.666/93, cuja minuta foi aprovada pela Procuradoria Juridica. Gabinete do Prefeito. 01 de julho 
de 2020. Leandro Arajo Mascarenhas -Prefeito Municipal. 

HOMOLOGAぐAO DA INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO N INX 063/2020 EMS 

O PREFEITO MUNICIPAL DE POC6ES, BAHIA, no uso de suas atribui"es legais, e tendo em vista que foram 
cumpridas todas as formalidades da Lei o。  8.666/93, e suas posteriores altera‘るes, Lei Complementar a' 123/2006, 
147/14 e Decreto 065/2017, - Lei Federal no 13.979, de 06/02/2020; Decreto Estadual n' 19.586, de 27/03/2020; 
Decreto Legislativo n 2.413/20 ante a INEXIGIBILIDADE de Licita9io o 1NX063/2020 EMS, OBJETO 
Servi'os de Enfemagem em Unidade de Atendimento e Enfretamento a COVID 19 e Unidade de Pronto- 
atendimento na assistncia a pacientes suspeitos ou diagnosticaos com COVID 19 (tabela 01/item 24 do edital 
005/2020- Chamamento Piblico). E atentando ao Parecer da Comisso Permanente de licita'o. HOMOLOGA o 

proccsso d帯盟BILIDADE de Licitao, para a contratao di retaICITATORJO, para contratao direta dc, PATRJ票alizar A INEXSAMPAIO D器器ADE DO.MENTO. 
inscrito no CPF sob o n 040.250.445-36, inscrito no COREN sob o n。  000.525.940-ENFERMEIRA; 	com 
endere9o Travessa Dr. Israel Vieira Ferreira,4l Centro, Po'oes-Bahia. CEP: 45.260-000 Valor Global de: KS 
4.200,00 (quatro mil e duzentos reaishVlgncia 28/09/2020. Gabinete do Prefeito, 01 de julho de 2020. Leandro 
Arajo Mascarenhas ・  Prefeito Municipal 
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EXTRATO DO CONTRATO No188/202 FMS 

INEXIGIBILIDADE No INX 063/2020 EMS 

CONTRATANTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES COM COOPARTICIPACAO DO FUNDO 
MUNICPAL DE SAじDE, inscrito no CNPJ sob o n。 11.1 13.324/0001-52, com sede' Rua Cardeal da Silva, 75 一  

Bairro Centro - CEP. 45.260-000.。  rcprcscnA INEXIGIBILIDADE DO PROCEDIM器por LoteiO LICIT需nios MascaRIO, pata農ニぶ霊ATADA -踊lizardireta de -. PATRCIA 

SAMPAJO DO NASCIMENTO, inscrito no CPF sob o o。  040.250.445-36, inscrito no COR.EN sob o n。  
000.525.940-ENFERMEIRA: com endere9o Travessa Dr. Israel Vieira Ferreira,41 Centro, Po9oes-Bahia, CEP 
45.260-000, conforme Inexigibilidade n INX 063/2020 FMS, objeto: Servi9os de Enfemagem em Unidade de 
Atendimento e Enfretamento 良  COVIL) 19 e Unidade de Pronto-atendimento na assislncia a pacientes suspeitos 
ou diagnosticaos com COVIL) 19 (tabela 01/item 24 do edital 005/2020- Chamamento P'blico). Data do Contrato 
0110712020. Va)or do Contrato: itS 4.200,00 (quatro mil e duzentos reaiり， Vigincia 28/09/2020. Secretaria 

Municipal de Sabde Lorena Santos Mascarenhas, Preたito一  Leandro Arajo Mascarenhas 
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