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1PROCESSO篇能OPRTRAI琵澱農認STRATIVO DE LICITA9AO 

MODALIDADE LICITAToRIA: INEXIGIBILIDADE DE LICITAいO No INX 079/2020 FMS 

UNIDADE SOLIC!TANTE:secretョr;2 Municipal de Sa自de 

OBJEIO: Servi9o ac こ  nTern-ageri- em Unidade de Atendimento e Enfrentamentn I 
COVID19 e Unidade de Pronto-atendimento na assistencia a Dacientes susneitng ou 
dagnos竺鷲竺  cc,,, "'mIかう。。9 9egunte prestador de serv吟o(Tabela bi 二i‘品T扇5 
edital 005/202m 

CONTRATADO: SHARLINE SOUZA LIMA, !nsctita no CPF sob o n。  033.323.635-14 e 
COREN riニし  Ou3;a 646.6 CDffl endere9o re6IdenciaI a Rua Clementine Freire no 018, 
Centro, Po96es~ Ba CEP 45.260-000 

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

EMBASAMENTO LEGAL:caput do art. 25, da Lei 8.666/93, Portaria n。  1.445, de 29 de 
maio de 2020 

DATA DA DISPENSA: 01 de outubro de 2020 

DATA DA RATIFICA9AO:01 de outubrc dc 2020 

DATA DA CONTRATACAQ;3l de outubro de 2020 

VIGENCIA: 01/10/2020 at白  30/11/2020 

COMISSAO PERMANENTE DE LICITA9AO 

RESUMO DE TODO O PROCESSO JA FINALIZADO 



鷺誉烈鷲濡讐CI PAL DE POcoES 
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	  PROCESSU ADMINISTRATIVO N。  169/2020 

OBJETO: Sen'I:'I;: ご f Thfrmagem em Unfriade de Atendimento e Enfrentamento 白  
COVID19 e Unidaae de Pronto-atendimento na assistencia a pacientes suspeitos ou 
d iagnosticados com aCOVID 19 os seguinte prestador de servio (Tabela 01 - item 24 
do edital 005/2029) 

AUTUACAO 

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

requisit6rio da secretaria e os documentos que adiante se v. 

あ  

Samanta de Ara町o Silva 

Cheje de Gabinete do Prefeito 

Decreto N。  043/2017 



患

PREFGABINE器URA MUNICIPAL DESECRETRIA MUNICIPAL DEこ留ES 

CNPJ: 11.113.32410001-52; 

Po96es, 25 de setembro de 2020. 

of. 431/2020 

Exmo. Sr. 
Leandro Arajo Mascarenhas 
Prefeito Municipal de Po96es 

REFERENTE A: Solicita"o de Contrata戸o de Servi9os de Enfermagem para as 
a96es de Atendimento para Enfrentamento da COVID-19 - SHARLINE SOUZA LIMA. 

Senhor Prefeito, 

Considerando, 

1. Que o Credenciamento 白  ato administrativo de chamamento pロblico para pr - 
qualificar profissionais de nivel superior e empresas para presta9ao de servios 
temporrios, mediante contrata9言o por tempo determinado, na execu,o 
servi9os, atividades e a戸es da 白  rea de sa自de, observando situaゆes de 
excepcional interesse p自blico a serem atendidas. 

2. Que o Municipio de Po頭es realizou Credenciamento de Prestadores de 
Servi9os de Sa自de Regido pelo Edital 005/2019 e aditivo 001, estando 
assegurado o acesso a qualquer interessado que preencha as exig6ncias 
estabelecidas no processo; 

3. Que conforme Art, 10,§ 10 do Decreto Municipal N。  37412017 de 10 de 
novembro de 2017 a contrata頭o de profissionais credenciados ser efetivada 
com fundamento no caput do art. 25 da Lei Federal 8666/93, quando a aus白ncia 
de detentor de cargo efetivo, equivalente 白  categoria profissional objeto do 
contrato, possa provocar preju izos 白  saロde da popula"o 

4. Que o Municipio de Po96es, ante o surgimento e aumento dos casos pela 
COVID-19, criou o Centro de Atendimento para Enfrentamento a Covid-19, 
unidade de car白ter excepcional e temporrio, instituido pelo Minist白rio da 
Sa6de atrav白s da Portaria N。  1.445, de 29 de maio de 20201; 

1 Disponvel em: https:/ノwww.cosemsba.org.brノwp-content/upIoads/202OJO6/PORTARIAN%C2%BA-1445-DE-29-DE   

MAIO-DE-2020-PO RTARIA-N%C2%BA-1445 -DE-29-DE-MAIO-DE-2020-DO li -Imprensa -Nacional.pdf 



V. 蕪  PREFEITURA MUNICIPAL DE POCl〕ES 
G4BINEzE DASECREl】イRl4 MUNICIPALDE SAl7DE 

CNPJ: 11.113.324/0001-52; 

5・  Que a Unidade acima descrita 白  espa9o fisico estruturado pela gestao 
municipal exclusivamente para o acolhimento e atendimento de usu白rios com 
queixas relacionadas aos sintomas de Covid-19, emerg6ncia de saロde p"blica 
de import白ncia internacional, sendo estrat白gico dentro do sistema de sa"de 
posto que o paciente 白  atendido por equipe dedicada e especiflcamente 
treinada para Manejo e tratamento da doen9a; 

1. Que a COVID-19 aumentou a necessidade de reforo das a戸es de 
atendimento a pacientes com sindrome respirat6ria aguda grave na Unidade 
de Pronto Atendimento, com consequente reconfigura弾o dos processo de 
trabalho, notadamente no que diz respeito a s normas de biosseguran9a, com 
vistas a nao contaminar outros paciente, e prestar assistencia especializada de 
Urg6ncia e Emergencia. E assim, fez-se necess白rio aumentar o u mero de 
profissionais enfermeiros na referida unidade e dar continuidade ao servi9o que 
j白  vinha sendo prestado 

2. Ata de Credenciamento N.024/2020 que declarou que o prestador de servi9os 
a seguir qualificado foi credenciado para a apresta戸o do servi9o em esp6cie, 
por atender a todas as exigencias editalicias, 

servimos-nos do presente para solicitar a contrata"o do servico descrito a secluir, 
atrav's de inexiqibilidade de Licitacao, nos termos e condic6es que sequem: 

1. Modalidade: Presta頭o e Servios 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 assistncia a pacientes suspeitos ou diagnosticados com a COVID 19 OS 
seguinte prestador de servi9o (Tabela 01 - item 24 do edital 005/2029); 

3. QualificaCao do Prestador: 
a. Nome: SHARLINE SOUZA LIMA. 
b. Endere9o: Rua Clementine Freire, 018, Centro, Poゆes-Ba, CEP 45.260- 

000; 
c. CPF: 033.323.635-14; 
d. Inscri9ao no COREn : 000-596 648; 
e. Valor Global Estimado (R$): 2.800,00 
f Vigencia: 01 de outubro a 30 de novembro 

4. Dota9百o Oramentria que o contrato deve onerar: 



護 PREP
GABINE器URA4 MUNICIPAL[SECRETRIA MUNICIPA然P0SA 留ES 
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES 
GABINETE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

CNPJ: 11.113.324/0001-62; CNN: 11.113.324/0001-52; 

Secretaria Secretaria Municipal de Saúde 

Unidade 
Orçamentária: 03.07.01 - Fundo Municipal de Saúde de Poções 

Projeto / Atividade: 2038 - Manutenção da Secretaria de Saúde 

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

2.040 — Gestão das ações de Atenção Básica. 

2.068 — Enfrentamento da Emergência em Saúde — 
COVID 19 

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

Fonte de Recurso: 14 

02 — exceto para a atividade 2068 

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

I- C6pia da ata de Credenciamento; 
II- C6pia dos Documentos atrav白s dos quais foram credenciados (Item 4.3 do 

edital 005/2020) 
Ill- 	Termo de Credenciamento; 

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

edital 005/2020) 
III- Termo de Credenciamento; 

Dada a urg6ncia da necessidade e a progressao da doen9a no territrio, solicitamos Dada a urgência da necessidade e a progressão da doenga no território, solicitamos 

り 	tramita9白o imediata, nos termos da legisla9白o pertinente 
tramitação imediata, nos termos da legislação pertinente. 

Respeitosamente, Respeitosamente, 

LORENA SANT' MASCARENHAS 

Secretria Municipal de Saロde 

Gestora do Fundo Municipal de Saロde 

LORENA SANT MASCARENHAS 

Secretária Municipal de Saúde 

Gestora do Fundo Municipal de Saúde 



欝 PREFEITURA MUMCIPAL DE POcoES 

鳶l句 CNPJ: 14.200.2421000!-65 

DOCUMENTA9AO 

り  



ANEXO li ANEXO 11 

REQUERIMENTO DE CREDENCIAMENTO E CONCORDANCIA COM OS TERMOS DO EDI- 
TAL DE CREDENCIAMENTO 00512019 

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

Credenciamento No00512019 Credenciamento N° 005/2019 

lima. Sr. Secret'rio Municipal de Sa"de de PO9OES Ilma. Sr. Secretirio Municipal de Saúde de pogõEs 

PROPONETE: SHARLINE SOUZA LIMA 
CARACTERIZA- 
9Ao: 

[X] Pessoa Fisica. CPF 033.323.635-14 [ 	] Pessoa Jurídica. 
CNPJ: 

AREA DE ATUA-
V1/40: ENFERMAGEM 

ENDEREÇO: Rua Clementine Freire, 018, Centro, Poções-Ba, CEP 45.260-000 

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

ITEM 

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

QUANTIDADE QUE 
SE COMPROMETE 
A REALIZAR 

24 01 

Serviços de Enfermagem em Unidade de 
Atendimento 	e 	Enfrentamento 	a 	CO- 
VID19/Unidade de Pronto-atendimento na 
assistência a pacientes suspeitos ou diag-
nosticados com a COV1D 19; 

01 

OBSERVACAO: o(s) procedmento(s) a serem realizados dever' ser descritos exatamente conforme Tabela constante OBSERVAC 0: 0(s) proced'mento(s) a serem realizados devere ser descritos exatamente conforme Tabela constante 
no Anexo I. Descri6es fora do padr'o n'o ser百o consideradas. no Anexo I. Descrições fora do padrão não serão consideradas. 

Na condi"o de proponente acima quaficado, vimos atrav白s do presente documento requerer o 
credenciamento para a presta"o de servi9os conforme edital e re9ulamento publicado por esta 
secretaria, declarando, sob as penas da lei, que 
a) As informa"es prestadas neste pedido de credenciamento s白o verdadeiras; 
b) Qualquer fato superveniente impeditivo de credenciamento ou de contrata"o ser informado; 
c) Conhece os termos do Edital de Credenciamento bem como as informa"es e condi"es para 
o cumprimento 
das obriga"es objeto do credenciamento, com as quais concorda; 
d) Aceita e Est白  de acordo com as normas e tabela de valores definidos; 
e) Nao se encontra suspenso, nem declarada inid6rteo para participar de licita加es ou contratar 
com org白o ou 
entidades da Administra,o P自blica 
f) N百o se enquadra nas situa96es de impedimentos previstos no edital do credenciamento; 
g) Os servios pleiteados para credenciamento s白o compativeis com o seu objeto social, com o 
registro no Conselho profissional competente, com a experi白ncia, a capacidade instalada, a infra- 
estrutura adequada 白  presta"o dos 
servi9os conforme exigido; 
h) Realizar白  todas as atividades a que se prop6e 
Anexando ao presente requerimento toda a documenta"o exigida no edital de credenciamento, 
devidamente assinada e rubricada, pede deferimento, 

Na condição de proponente acima quaficado, vimos através do presente documento requerer o 
credenciamento para a prestação de serviços conforme edital e regulamento publicado por esta 
secretaria, declarando, sob as penas da lei, que: 
a) As informações prestadas neste pedido de credenciamento sec) verdadeiras; 
b) Qualquer fato superveniente impeditivo de credenciamento ou de contratação sere informado; 
c) Conhece os termos do Edital de Credenciamento bem como as informações e condições para 
o cumprimento 
das obriga95es objeto do credenciamento, com as quais concorda; 
d) Aceita e Este de acordo com as normas e tabela de valores definidos; 
e) Não se encontra suspenso, nem declarada inid6neo para participar de licitações ou contratar 
com 6rgão ou 
entidades da Administraçãolice; 
f) Não se enquadra nas situações de impedimentos previstos no edital do credenciamento; 
g) Os serviços pleiteados para credenciamento sáo compativeis com o seu objeto social, com o 
registro no Conselho profissional competente, com a experiência, a capacidade instalada, a infra- 
estrutura adequada e prestação dos 
servigos conforme exigido; 
h) Realizare todas as atividades a que se propõe. 
Anexando ao presente requerimento toda a documentação exigida no edital de credenciamento, 
devidamente assinada e rubricada, pede deferimento, 

Po"es-Ba, 25 de setembro de 2020 Poções-Ba, 25 de setembro de 2020 

s輪蕊ル追  5CAAp 島メdr叉ン  
USHARLINE SOUZA LIMA 

St-‘0-1 erg SCA-Opt Llan-‘0-- 
L8HARLINE SOUZA LIMA 



PREFEITURA MUNICIPAL DE PO9OES 
ESTADO DA BAHIA 

ANEXO V川  

TERMO DE CREDENCIAMENTO PESSOA FiSICA 

TERMO DE CREDENCIAMENTO DE 
PRESTADORES DE SERVI9OS DE 
ENFERMAGEM QUE ENTRE SI CELEBRAM 
O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE 
PO96ES - FMS e SHARLINE SOUZA LIMA. 

O FUNDO MUNICIPAL DE SAODE DE PO96ES-BA, pessoa jurdica de direito 
p自blico interno, CNPJ N. 11.113.324.0001-52, representado pelo GESTOR 
LORENA SANTOS MASCARENHAS, brasileira, solteira, portador da RG de n。  

- 	0978197941 SSP/BA. e do CPF n。 010.775.695-13. SECRETARIA MUNICIPAl 
w 	utb F\UUt, aevioamente nomeaao pelo aecreto n。  173 de 02 de JUNHO de 

2020, neste ato denominado CREDENCIANTE e de outro lado SHARLINE 
SOUZA LIMA, Brasileira, solteira, Enfermeira, inscrita no COREN sob nロmero 
000.596648-ENF, residente e domiciliado a Rua Clementine Freire, 18, Bairro 
Centro, Po96es -BA, CEP 45.260-000, inscrita junto ao CPF sob o n。  
033.323.635-14 e RG 0933051174, 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 altera96es posteriores, mediante as 
cl白usulas e condi96es que se seguem: 

Cl自usula Primeira - Do Fundamento Legal 

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

S 	8.666, de 21 de junho de 1993, e no Edital de Chamamento Publico n。 05/2019-FMS; 

Cl自usula Segunda - Do Objeto 
O CREDENCIADO, como profissional liberal, de forma aut6noma, prestar 
servi9os de Servi9os de Enfermagem em Unidade de Atendimento e 
Enfrentamento 白  COVID19 e Unidade de Pronto-atendimento na assistncia a 
pacientes suspeitos ou diagnosticados com a COVID 19. 

Cl自usula Terceira - Dos Valores e Forma de Pagamento 
Pelos servios credenciados na Cl白usula Segunda o presente termo ter自  o valor 
Global de R$ 4.200,00, que sero pagas at白  o 10。  (d白cimo) dia do m6s 
subsequente ao vencido. 

Clausula Quarta - Das Obriga96es e Carga Horria 
4.1 - O CREDENCIADO fica obrigado a executar os servi9os com carga horria 
de vinte horas semanais, conforme determina頭o do gestor municipal 

鉢α魂”Jseu伊Iュい7Y九  



PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES 
ESTADO DA BAHIA 

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

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

Clausula Quinta - Do Periodo de Vig.ncia 
O presente termo ter白  sua vigencia com inicio na data de sua assinatura e t白rmino 
em 31 de dezembro de 2020, podendo, entretanto, ser renovado, por mutuo interesse 
das partes e segundo o superior e predominante interesse p"blico, conforme Art 57, 
Inciso li 

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

CLAUSULA QUARTA ・  DA DOTA9AO OR9AMENT RIA 
I - Os recursos decorrentes dessa contrata弾o estao previstos nas seguintes dota96es 
orament自rias: 

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

Secretaria Secretaria Municipal de Saúde 

Unidade Orçamentária: 03.07.01 - Fundo Municipal de Saúde de Poções 

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

2.068 — Enfrentamento da Emergência em Saúde — COVID 19 

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

Fonte de Recurso: 14 

02 

Cl自usula Stima - Da HabilitaCao Profissional e do Registro 
Compete ao profissional CREDENCIADO, e sob a sua responsabilidade e f, 

S 	admitida a veracidade ideoliica documental, a exibi"o da documenta弾o formal 
ー 	probat6ria de sua habilita頭o e registro para exercidlo protissional, bem como o 

CurrIculum Vitae, no que dispuser a Lei vigente aplic白vel a mat6ria, conferindo ao 
CREDENCIANTE, o encaminhamento ao Egrgio Tribunal de Contas dos Municipios 
para o obrigatrio registro e demais fins de mister 

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

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

Cl自usula Oitava - Das Penalidades Cláusula Oitava - Das Penalidades 

8.1 - Na hiptese de ocorrncia de descumprimento, de qualquer regra estabelecida 
nas clusulas do presente ajuste, pelo CREDENCIADO, por nao atendimento de 
servi9os determinados pela CREDENCIANTE, importar em descredenciamento do 
profissional, unilateralmente, sem prejuizos das san96es penais, conforme dispuser 
a legisla,o vigente aplic白vela mat6ria posta, ficando respons自vel pela repara戸o 
civil e criminal de danos causados ao paciente, decorrente de a戸o ou omiss白o 
voluntria, negligencia ou impericia, respeitado o devido processo legal. 

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

ふo、局、，ら。L9IいA~ 



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白  
descontado automaticamente dos pagamentos que lhe forem devidos pela 
CREDENCIANTE, assegurando-lhe o pleno direito do exercicio do contradit6rio 
e da ampla defesa, pelos meios disponiveis, em processo regular prprio 

Cl自usula Nona - Da Natureza. 
O presente credenciamento tem a natureza de presta弾o de servi9os com 
remunera'o a titulo de honorrios, nao constituindo vinculo empregatcio nem 
qualquer outra rela9白o trabalhista, que nao a de realiza,o de servi9os 
profissionais, regulados por legisla戸o prpria, fora das cl白usulas da C.L.T., 
como tamb6m, e de consequ6ncia, desobrigado a CREDENCIANTE de qualquer 
6 nus decorrentes do sistema trabalhista 

● Cl自usula D'cima - Do Foro 
Para dirimir qualquer duvida e declarar direitos, que se fizerem necess白rios no 
decorrer da execu戸o do presente ajuste, fica eleito o Foro da Comarca de 
Po96es-Ba, renunciando 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 (trs) 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, 25 de setembro de 2020 

り  LORENA SANS MASCARENHAS 
Gestora do Fundo Municipal de Saude 

」5Wふノ、J s養ン、さろP ノ」 Amて）  
SHARLINE SOLJZA LIMA. 

Credenciada 

TESTEMUNHAS 
lo. 

Nome: 	 Nome 	  
CPF: 	 CPF: 

2o. 



PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAもDE - CNPJ: 11.113324/0001-52 

COMISSAO ESPECIAL DE CREDENCL&MENTo DE SERVIOS DE SAもDE 

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

Aos 25 dias do m6s de setembro de 2020, 白  s 08:45 mmn, reuniu-se na Sede da Secretaria 
Municipal de Saロde de Po96es situada a Rua Cardeal da Silva, 75, Centro, a Comiss白o Esー  
pecial Respons自vel pelo Credenciamento de Prestadores de Servi9os de Saロde do Munici- 
pio de Po9oes/BA, formalmente designada atravs da Portaria N。  049 de 20 de dezembro de 
2019, para abertura e julgamento da documenta9白o de habilita9白o de Prestadores de Servi- 
9 os de Saロde referentes ao Credencjamento regido pelo Edital - N。  005/2019, seus anexos 
e aditivos. Aberta a reunio, a Presidente Sra. Deborah de Souza Silva Cardoso, checou se 
os presentes eram as pessoas investidas dos poderes atribuidos pela Portaria Municipal a-
cima citada, tendo comparecido os seguintes membros: Sirlandia Brasileiro Cunha Nasci- 
mento, Sheila Matos Rolim e Sueli Medrado. Fato continuo ressalvou que todos os atos de-
veriam se regidos exclusivamente pelo Instrumento convocat6rio (Edital 005/2019, inclusive 

a 	uevanao em consiaera9ao os aclitivosN. 001 e 002/2020), em perfeita conformidade com a 
ー 	Lei b・bbbIりj・  vanao seguimento, a presidente informou que lhe foram entregues a docu- 

menta「o de 04 (quatro) postulantes a credenciamento, todos na condi9ao de pessoa fisica, 
para presta弾o de servi9os na 白  rea de Enfermagem para atendimento e enfrentamento da 
COVID-19. Os Envelopes foram conferidos quanto 白  inviolabilidade e os dizeres de endere- 
9 amento, estando conforme as exigencias e ditalicias. Posteriormente os envelopes foram 
abertos e seu conteロdo comparados com o solicitado no edital 005/2019, conforme caracte- 
riza9白o jurdica. Ap6s a an白lise documental foi constatado que os postulantes seguirdescri- 
tos apresentaram todas as condi96es que lhe conferia perfeita conformidade com o instru-
mento convocat6rio - Edital 005/2019 e aditivos. Assim sendo, foram declarados CREDEN-
CIADOS para a presta9ao do servi9o N.24 da tabela 01 (Anexo 01 do edital 005/2020), a 
saber, Servi9o de Enfermagem em Unidade de Atendimento e Enfrentamento 合  COVID19 e 
Unidade de Pronto-atendimento na assistncia a pacientes suspeitos ou diagnosticados com 
a COVID 19 a seguinte prestadora de servi9o: 1) LUZIANI SANTOS SCHE1TINI, Brasileira, 
solteira, Enfermeira, inscrita no COREN sob n自mero 581.861-ENF, residente e domiciliadoa 

-. 	Rua Coronel Maneca Moreira, 134, Centro, Po96es-Ba, CEP 45.260-000, inscrita iunto ao 
w urr SOD O n~ UZb・ i41.i(b-b( e K(3 114bb1S044; 2) SHARLINE SOUZA LIMA, Brasileira, 

solteira, Enfermeira, inscrita no COREN sob nロmero 000-596.648-ENF, residente e domicili- 
ado 白  Rua Clementine Freire, 18, Centro, Po96es-Ba, CEP 45.260-000, inscrita junto ao CPF 
sob o n。  033.323.635-14 e RG 0933351174; 3) LEOMAR MENDES DE SOUZA, Brasileiro, 
Casado, Enfermeiro, Inscrito no COREM sob nロmero 583249, residente e domiciliado 白  Viela 
Senador Frederico Costa, 110, Bairro Primavera, Po96es ~ Ba, CEP 45.260-000; inscrito jun-
to ao CPF sob o n。  030.912.555-30 e RG 0973085959; 4)SUSILENE DA SILVA CARVA- 
LHO, Brasileira, solteira, Enfermeira, inscrita no COREN sob nmero 642.662-ENF, residen- 
te e domiciliado a Rua 01, N.51, Lot. Nuncio, Bairro S白o Patio, Po96es -BA, CEP 45.260- 
000, inscrita junto ao CPF sob o n。  288.016.175-20 e RG 0797076379.A Presidente fez 
quest自o de que constasse em ata que nada tinha ficado a titulo de pendencia. N白o havendo 
mais pleiteantes a avaliar e nao tendo mais do que tratar e registrar, a Sr. Presidente agra-
deceu a presen9a de todos e deu por encerrada a reunio quando, para fins de direito Ia- 
vrou-se a presente ata, que vai assinada pelos membros da Comissao que permaneceram 
at白  o final desta. 

Em Po96es - Bahia, 25 de setembro de 2020. 
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CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS 
N"mero: 00017512020.E 

Nome,Raz白o Social 

CPF;CNPJ 
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SHARLINE SOUSA LIMA E OUTROS 

033.323.635-14 
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NOME 

SIIARLINE SOUZA LIMA 

IN5cRIAO ESTADUAL CPF 

033.323.635-14 

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 	 Emissao: 02/09/2020 08:14 

SECRETARIA DA FAZENDA 

Certid議o Negativa de D'bitos Tribut自rios 

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 dell de dezembro de 1981 -C6digo 
Tributrio do Estado da Bahia) 

Certid白o Nロ:ロ  20202503137 

Fica certificado que n自o constam, at a presente data, pend'ncias de responsabilidade da pessoa fisica OU jurdica acima 
dentificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria 

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

cobrar quaisquer d白bitos que vierem a ser apurados posteriorrnente 

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

A AUTENTICIDADE OESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS 
FAZENDARIAS OUVIA INTERNET, NO ENDERECO http://www.sefaz.btgov.br  

V自lida corn a apresenta9昏o conjunta do cart自o original de inscri9'o no CPF ou no CNPJ da 
Secretaria da Receita Federal do Ministerio da Fazenda 
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Ministrio da Fazenda 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 

Comprovante de Situa9白o Cadastral no CPF 

No do CPF: 033.323.635-14 

Nome: SHARLINE SOUZA LIMA 

Data de Nascimento: 30/05/1990 

. 	Situa戸o Cadastral: REGULAR 

Data da Inscri9言o: 12/04/2005 

Digito Verificador: 00 

Comprovante emitidoa s: 09:43:56 do dia 06/07/2020 (hora e data de Brasilia). 
C6digo de controle do comprovante: C988.41 06.7DE7.D42F 

S 欝  
Este documento n巨o substitui o "Comprovante de Inscri9白o no CPF". 

(Modelo aprovado pela IN/REB n。 1.548, de 13/02/2015.) 
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Consultar a situa o eleitoral 

団OMETRIA COLETADA 
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CERTIDAO INSCRICIONAL 
No 2321 6/2O2OINET 

Certificamos que SHARLINE SOUZA LIMA, CPF: 03332363514, encontra-se devidamente 

registrado(a) e habilitado(a) nos termos da lei para o exercIcio profissional da enfermagem, 

como Enfermeiro(a), sob o n"mero 596648-ENF, de acordo com o disposto na Lei n。  7.498/86, 
regulamentada pelo Decreto n.。  94.406/87, que disp6e sobre a regulamenta9白o do exercicio da 
enfermagem no Brasil e na Lei n. 5.905/73, que disp6e sobre a cria,o dos Conselhos Federal 
e Regionais de Enfermagem. Certificamos, ainda, que at a presente data, n白o consta em seu 
prontu白rio processo de infra9白o tica/disciplinar transitado em julgado, conforme preceitua o 
C6digo de E tica dos profissionais de Enfermagem - Resolu9百o Cofen n.。  564/2017. 

ATEN9AO: Conforme a Decisきo Coren-BA n.e' 105/2020, a apresenta9白o desta certid白o permite 
o direito ao exerccio profissional na ausencia da Carteira de Identidade Profissional em carter 
tempor白rio e por excepcional interesse pロblico. A mesma dever白  ser apresentada juntamente 
com documento de identidade p自blico. Esta certid台o tem prazo de validade ate o dia 19/09/2020, 
podendo ser prorrogado sucessivamente, mediante portaria. 

OBSERVAいO: A confirma9含oda autenticidade desta Certid白o pode ser feita atraves da op9o 
Conferncia de Certido do servi9o de autoatendimento, no endere9o: www.coren・ba.gov.br/ 
autoatendimento 

Salvador, 6 de Julho de 2020 

“ヤー、 ae3.a:s '4rt-' メ、タ一 c4 c二 no 
ENF' MARIA INEZ MORAIS ALVES DE FARIAS 

COREN-BA No25071・ENF-IR 

Presidente 

Rua Gen日「ai LabatiJし 273 日anis - S自tador 旧A〉・ CEP; 40.070-1叩  
gり3277-3100 I hLtpJMww.coren-ba.gov.br! 



CERTIDAO No 23215/2020/NET 

Certificamos que O(a) Sr.(a) SHARLINE SOUZA LIMA 白  Enfermeiro(a) com Inscri9o 
Definitiva neste O rgao sob o n。  596648-ENF, desde 13/08/2019, e que est自  habilitado(a) ao 
exercIcio da profissao na 白  rea da Enfermagem de acordo com o disposto na Lei Federal no 
7.498/86 e no Decreto Lei n。  94.406/87. Certificamos, ainda, que o(a) profissional encontra-se 

quite com suas obriga96es pecunirias junto ao COREN-BA at白  o ano de 2020, e que, at a 

presente data, n巨o possui processos com decisao transitada em julgado, infra9白o disciplinar/6tica 

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 n。 5.905/73, Art. 15, VII, e Resolu9白o COFEN no 

560/2017, CAP. XII, Art. 63, a apresenta9白o desta certidao n白o permite o direito ao exercicio 

profissional. Assim, este documento dever ser utilizado para informar a situa頭o inscricional, 

financeira, 6 tica e eleitoral junto ao Conselho, sendo obriqatrla a apresentacao da Carteira de  

Identidade Profissional dentro da validade, bem como a carteira de especialista quando for  

o caso, para validacao desta certidao e para o exercicio profissIonal. 

OBSERVA9AO: A confirma9巨o da autenticidade desta Certidao pode ser feita atravs da op9白o 

Conferncia de Certid白o do servi9o de autoatendimento, no endere9o: www.coren-ba・gov・br/ 

autoatendimento 土  

Salvador, 6 de Julho de 2020 

aいAa"s Mvflc2fl メ、“d‘ ぐcko 

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

Presidente 

Rua General Labatut Neto, 273 1 Barris - Salvador (BA) - CEF': 40.070-100 

F1) 3277-3100 I http:Jwww・core n.ba.gov・brノ  



SHA1ILINE SOUZA LIMA 

Dados pessoais 

Enderego: Rua Emesto Benedictes, N。 18, Centro 

Cidade: Po96es・Ba Cep: 45250-000 

Telefone: (77)98839-6958 

E-mail: sharlincline I 7(gmai1.com  

Estado civil: Solteira 
	 Idade: 30 anos 

S 
OBJETIVO 

Assistencia em centro cirrgico, clnica cirrgica, clinica mdica, centro obst6trico, unidade 

de sade da familia, emergencia. 

FORMACAO ACAD郎fiCA 

Bacharel em Enfermagem, pela Universidade Federal da Bahia (UFBA)ー  Campus 

Anisio Teixeira- IMS/CAT - Vit6ria da Conquista- Ba. (Conclus甘o: Julho 2019.1) 

S PROJETO DE EXTENcAO 

Voluntria do projeto Perfil Epideniiolgico dos pacientes submetidos ao tratamento 

de feridas em unidade de referncia no Sudoeste da Bahia. (Projeto da UFBA em 

parceria coma Clinica Cicatriza) 一  (2018/2019) 

EXPERINCIA 

Supervisora de estgio do curso t6cnico de enfermagem ISAC-Instituto de 

sade Ana Carolina- Vit6ria da Conquista-Ba (Perodo fevereiro/maro 

2020). 

! 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
('NP」，  IiTJ4111flift執u一6ら  

A SECRETARIA DE FINAN9AS 
SETOR DE CONTABILIDADE 

De acordo com a solicita9白o da Secretaria Municipal de Saロde, determino que Vossa Senhoria 
informe quanto 白  exist6ncia de recursos or9ament白rios capazes de atender 自  respectiva despesa 
ー  servi9o de Enfermagem em Unidade de Atendimento e Enfrentamento き  COVIDI9 e Unidade 
de Pronto-atendimento na assistencia a pacientes suspeitos ou diagnosticados com aCOVID 19 
os seguinte prestador de servi9o (Tabela 01 - item 24 do edital 005/2029) 

' 



PREFEITURA MUNkCIPAL DE POCOES 
rNl● 1・、d'"O''lI9G'il うs 

DO SETOR DE CONTABILIDADE 

PARA GABINETE DO PREFEITO 

Senhor Prefetp 

Tendo em vista os reievanies moiivos apontados no vosso expediente, informamos que o pleito 
ah apresentado deve ser atendido, corn a urg6ncia solicitada, posto que h白  disponibilidade 
finance;ra e or9amentana zom a 厄I Or9ament自ria Anual e Compatibilidade com o Plano Anua! e 
Lei de Diretrizes Orcament自ria, sendo que a despesa decorrente da presente solicita"o ser白  
custeada pela UNIDADE UNりAMEN (AFIA, contorme segue aoaixo 

Unidade Or9ament白ria: 	03.07.01 一  Fundo Municipal de Sa自de de Po96es 
Proieto /母vidade 	;OSA - M?mlに」、,、る。 ria Pnr ref コri2, ip Saりde 

2.044 - Manuten9o do B'oco MAC ー・  Media e Aita complexidade 
2.040 - Gestうo das a9うes de Aten9白o B白sica 
2.069 -Erfroh工？’ーh‘へ  c? Fh2cるr:1e msaじde -saじde COV!D 19 

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

02 一 exceto para a atv:dace 2Gtd 

Po96es ~ BA, 25 da stembrc de 2020 

了 一 4へー一  
ustavo L1orre!a b liva 

Setor Contbil 

只or'r口t,rb, 	ロ仁・ー一一rI,"”一”,i",IHoq七，，二H戸  ロっー一一rI,I'li・一”可”,IHoq七，占H戸  

~ープ 



rREFEiTしRA 巨iUNICI CPREF tn URA t ICfrt.L DE P0COES 
‘、NP」． 11,""742/O組ih65 

GA 、EIb りUi'kEFLi l×ン  

Do: Gabinete do Prefeito. 
Para: Procuradoria Juridica 

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

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

Procuradoria, referente ao processo administrativo n。.。  169/2020, considerando a necessidade da 

servi9o de Enfermagem em Unidade de Atendimento e Enfrentamento a COVID19 e Unidade de 

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

scguinte prestador dc sこ rvi9o ('l'abcla 01 - item 24 do edital 005/2029) 

Em tempo solicito parecer: urfdico auar.to a !egitimidade do procedimento para sua 

lcgalidade, ciii ctini rrn;dacle c2IP;Ie X664/93. a 1m de que a Comisso de Licitaao possa 

executar suas atribuiv6es corn a modalidade/procedimento apropriada. 

Aguardamos a vossa aprecia車o e aprova9ao se em consonthicia. 

Gabinete do Prefeito 5 'e setembro de 2020. 

e 



難 PREFEITURA MUNICIPAL DE POcoES 

ESTADO DA BAHIA 

PARECER JURiDICO 

EMENTA: 	Processo 	Administrativo 	n. 

169/2020/Secretaria 	Municipal 	de 	Sa"de. 

Inexigibilidade n. 079/2020 FMS. 

Objeto: Contrata戸o direta por inexigibilidade de 

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

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

assistencia a pacientes suspeitos ou diagnosticados com 

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

Credenciamento n 005/2019. 

Assunto: Parecer Juridico 

CONTRATADO: SHARLINE SOUZA LIMA 

Versa o presente parecer acerca do requerimento 

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

por inexigibilidade de licita戸o referente a servi'os de enfermagem em 

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

Unidade de Pronto Atendimento na assistencia a pacientes suspeitos ou 

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

Credenciamento n 005/2019. 

Para este fim, a Secretaria ordenadora justificou a 

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

profissional especializada. 

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

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

exce'6es previstas em lei. 

Pa. da Bandeira,02 - Conbo-Po6e&Ba ・  Fono(77)3431 -5800- Fax (77)3431-6805 



織 PREFEITURA MUNICIPAL DE POcoES 

ESTADO DA BAHIA 

Sucintamente, o mestre Hely Lopes Meirelles versa sobre a 

licita9谷o: 

"Licita'5o ' o procedimento administrativo mediante o qual a Administra戸o seleciona a 

proposta mais vantajosa para o contrato de seu interesse". 

Muito embora a regra geral para se contratar com a 

Administra9谷o Publica exija aos pretensos contratantes submeter-se 白  

realiza9谷o de licita9谷o, a pr6pria Lei n2. 8.666/93 traz algumas hip6teses, 

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

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

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

inexigibilidade de licita9首o j言  mencionados anteriormente. 

Prescreve o art. 25 do Estatuto das Licita96es ser inexigvel 

a licita戸o quando houver inviabilidade de competi9きo para os servi'os 

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

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

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

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

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

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

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

objeto do contrato. 

No presente caso, a profissional em enfermagem SHARLINE 

SOUZA LIMA participou do ato administrativo de chamamento pロblico 

chamado credenciamento que pr'-qualificou profissionais de nvel 

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

Cumpre salientar de antem谷o que inexiste no ordenamento 

jurdico p'trio lei especfica que trate sobre o sistema do credenciamento. 

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

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

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

mecanismo, um sistema para se efetivar uma contrata9谷o por 
Pa. da Bandeira,02 - Cenbo-PoQ6esIBa - Fone(77)3431 -5800 ・  Fax (77)3431.5805 ' 
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織  PREFEITURA MUNICIPAL DE POcoES 

ESTADO DA BAHIA 

inexigibilidade. Portanto, a base legal do credenciamento' 

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

Neste i nterim, vale ressaltar a decis谷o do Plen自rio do Tribunal de Contas 

da Uniき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 presta9含o dos servi9os e negociando-se as condi6es de 
atendimento, obt'm-se uma melhor qualidade dos servi'os al'm do 

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

Lei 8.666/93." (Decis百o n。  104/1995 - Plen'rio) (grifo). 

Ressalte-se ainda que em diversas outras oportunidades o 
Tribunal de Contas da Unio adotou o mesmo posicionamento, que, 
inclusive, foi adotado tamb'm pelos Tribunais de Contas Estaduais, 
podendo-se afirmar com certeza que est自  pacificado o entendimento no 

sentido da legalidade do sistema de credenciamento. 

Conforme leciona S6nia Y. K. Tanaka (Sistema de 

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

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

pelos interessados, estes restaro credenciados junto 白  Administra9o 

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

qualquer outro procedimento, contrat-los para a presta戸o dos servi'os 

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

instrumento convocat6rio, inclusive o pre'o." 

E evidente que os processos de dispensa e de inexigibilidade 

de licita9含o nきo exigem o cumprimento de etapas formais imprescindveis 

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

legalidade, impessoalidade, moralidade, igualdade, publicidade e 

probidade administrativa impostos 白  Administra9含o Publica 

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

Ministro Homero Santos, relator do processo que aprovou o Regulamento 

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

particularidade do CREDENCIAMENTO' que permite buscar em todas as 

P9a. da Bandoira,02 - C・ntro-Po96es/Da ・  Fono(77)3431 ・  58α) - Fax (77)3431.6805 

凧  



興 PREFEITURA MUNICIPAL DE POcoES 

ESTADO DA BAHIA 

empresas e profissionais que preencham as condi'6es exigidas 

e aceitem a presta9谷o do servi9o desejado, fazendo com que, quanto mais 

conveniados ou credenciados, mais adequados き  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白rios da assist'ncia a que se destina o contrato, que 

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

escolhem aqueles de sua prefer巨ncia, seja pelo desempenho, experiencia 

ou reputa戸o, seja pela organiza9含o, aparelhamento, equipe t'cnica, ou 

outros requisitos relacionados com suas atividades, expungindo-se dessa 

a 	forma aualauer n6doa de favoritismo ou imoralidade na contratac谷o. 

ー 	uutrossim, peia nova iei soore L icita9oes F'uoilcas, o criterio preaomunante 

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

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

credenciadas, o TCU pagar' o mesmo preo." 

S 

Assim, embora ainda nきo haja um regramento especfico para o 
sistema do credenciamento, 白  exce戸o de alguns Estados que inseriram tal 
mecanismo em suas leis de licita'6es, referida pr'tica ' usual e 

perfeitamente aceita pela jurisprud巨ncia, pelas orienta'6es dos Tribunais 
de Contas e pela escassa doutrina que aborda o tema. Isto porque o art. 
25 da Lei 8666/93, ao estabelecer a figura da inexigibilidade de licita戸o, 
no limita a interpreta戸o da inviabilidade de competi9谷o, podendo ser 
esta configurada pela existencia de fornecedor exclusivo, ou, conforme 
demonstrado, pela contrata声o de todos os interessados, vez que 

igualmente n含o haver' competi9谷o. 

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

atrav's do procedimento de inexigibilidade de licita戸o. 

E o parecer. 

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

YANNE MACEDO MATOS 

Assessora Juridica do Mun年ipio de Po96esIBA 
Pa. da Bandeira02 - Centro-Po9es/Ba ・  Fone(77)3431 -58w - Fax (77)3431-5805 
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PREFEI1 LiRA IVRJNCiPAL DE POCOES 

毒芸蔵立づ  CNPJ: 14.200.242/0001-65S 

MINUTA DO CONTRATO N。  .,..12020 

gI畿留QUIEENT孟曹濫課轟  
PREFEITU」RA MUNICIPAL DE PO ES, E
A 	 EMPRESA 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE POc6ES, ESTADO DA BAHIA, pessoa juridica de direito 

響earn sece lia r'ra a ca banue820, inscrita no CNPJ sob n.o Arajo Mascarenhas, Prefeito灘CENTRO - Poes - Bahia - FONE/FAX (77)00/0001-65, neste ato representado pelo um.0denominado CONTRATANTEe a empresa e a 
ピ  iiipresa 	 - 	pessca Juridica, Inscrito no CNPJ sob o no 	  com 
,noere9o na 	  

	

一 	por, 	h 	 '-ortador da C白dula de tdentidade sob o no 	 e CPFS 

	

’ 	買謂8.666 de 21 deju謂ほ農留蕊望器I合隣8com83/94器nas disposiesvem celebrar o p轟認 
鷲nffaIO、  oe, vresta,ao ae Services, oriundo da INEXIG!BIL!DADE DE LICITACAO n。  INX-- , 
uI Oi乙UtU rivio, rneuiarue as cIausuas e cond嶋じ&S Sege!耐es 

CLAUSULA PRIMEIRA ・  DO OBJETO 

1.1二  Contrata9白o direta por inexigibilidade de licita9白o para servico de Enfermanem em tlnidatt 
de Atendimento e Enfrentamento 白  COVI619 e Unidade de Proritj'atendim;n;n n; 
assistencia a Dacientes suspeitos ou diagnosticados com aCOVID 19 os seguinte prestador 
“シにぐ三Yこ・二一  二  ・  ’～、ーニパぐ J ここ-I2コ29〕  

CLAUSULA SEGUNDA - DO PREGO E FORMA DE PAGAMENTO 

2.1 O preo pela execu9白o de servi9o globa! 白  de R$ 2.600,00 (dois mil e oitocentos reais), 
三凹9翌門o二二望讐旦讐nsai de ・ a partirda assiり9tur旦 do contrato 白  30 de nnvemhrn rIo 9面6, 
devendo o valor oerbnente ser pago PP2CONTRATANTE, atraves de cheque nominativo訂na 

	

, 	CLAUSULA TERCEIRA 一  DO PRAZO O- E VIG NCiA 00 CONTRATO 

3.1 - O presente contrato iniciar-se- em 01/10/2020 at白  30/11/2020, prorrog白vel por igual 
periodo, na forma do art. 57 da lei 8.666, de 21 de junho de 1993, com as altera96es posteriores, 
caso n白o haja man!festa9含o contr良ria por qualquer das oartes nos trinta dias antecedentes ao 
にrlml、ノごY~az、」。H" Cり  L」ト  L. a C,J 

CLAUSULA QUARTA ・  DA FORMA 0E EXECU9AO 

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

§loー  Os servi9os objeto do presente contrato podero tamb6m ser prestados atraves de 
contatos telef6nicos, fax-simile, correspond白ncias eletr6nicas ou, extraordinariamente, mediante 
visitas t白cnicas a serem realizadas na sede da CONTRATANTE. 

§2。  - As despesas corn o deslocamento, inckiindo, a estadia, refei96es e combustiveis sero 
arcadas pelo CONTRATADO. 

CLAUSULA QUINTA ・  DAS OBRIGACうES 



難 PREFEITURA MUNICIPAL DE POcoES 
ー“ 一一” 	CNPJ: 14.200.242/000J-65 

く：三i§亘三遊遍三ジ  

5.1 - Caber白  ao Contratante 
1. regulamentar a atividade a ser exercida pato Contratado; 
2. a'j'caL 「ば二．ーコ二二七ミ  oabives, as penaiiaades regulamentares e contratuais; 
3. cumprir e fazer cumprir as disposi6es regulamentares dos servios objeto do 

presente instrumento, 
4. efetuar o pagamento do pre9o ajustado pela presta9百o dos servios 

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

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

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

condi96es de habilita9白o e qualifica9ao exigidas na licita9白o, conforme previsto no Au 
55, inciso XII da Lei no 8.666/93 

Par自grafou nico: A empresa dever白  apresentar junto com a(s) nota(s) fiscal(is) e/ou fatura(s) 

	

I. 	Prova de regularidade junto 台  Fazenda MunIcipal; 

	

Il. 	Prova de regularidade junto 合  Fazenda Estadual; 

	

Ill. 	Prova de regularidade junto 合  Fazenda Federal, referente a Dvida Ativa da Uni'o E 
Tributos Federais; 

	

IV. 	Prova de regularidade junto a Justi9a do Trabalho. 

CLAUSULA SExTA - DA RESCISAO 

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

6.2 - A CONTRATANTE poder白  rescindir. unilateralrnenとe, este Contrato, independente de 
interpela9ao juddal ou exにcajしd ごこ・ ,ごこ・  sempre que ocnrrer por parte da CONTRATADA, 
con句mie ad プ三 dニ “"P ニロ  R心二  
6.3 - A inexecu9白o total ou parciai do contrato enseja a sua rescis白o, com as consequ6ncias 
contratuais e as previstas em e ou regu!amento, ficando no ato da assinatura deste contrato 
reconhs:iゴc pこ c- 詳二こs こニ  dEratos dc Adminstra9ao Pロblica, em caso de rescis昌o 
administrativa prevista no art. 77 e seguinte da Lei n・  8,666/93 e suas altera96es. 

Paragrafo " nico- Da rescis含o contratual resultar ou n含o o direito das partes a indeniza9ao 
de acordo com o caso em concreto: na conformidade da lei, sem prejuzo das penalidades 
pertinentes 

CLAUSULA SET!MA DP CESSAG Cリ IRAN S FE RENC lA 

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

CLAUSULA OITAVA - DAS PENAUDADES 

8.1 - O descumprimento, parcial ou total, de qualquer das clusulas contidas no presente 
contrato sujeitar o Contratado a s san9うes previstas na Lei 8.666193, garantida a pr白via e ampla 
defesa em processo administrativo 

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



讐
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§2。  -。  A multa ser graduada de acordo com a gravidade de infra9o
, nos seguinteslimites m ximos: 

- . . ,37o (tr,s por certo) ao dia de atraso sobre o valor da parcela do fornecimento
nac 

§ 3。 -。  A Admnctrcac se reserva co direito de descontar do oaaamentn rlevirIna 
contratada o va!or de qualquer multa Dorventura imp6st子  em virtude do 
descumprirnento das condi9うes estipuladas no contrato 

§ 4。 - A multa prevista nesta clusula nao tem car自ter comDensat6rio e o seu nanamante, 
no eximir自  o Contratado da responsabilidade de perdasedanosdeco;teTJ 
infra96es cometidas 

● CLAUSULA NONA ・  DA PUBLICAいO DO CONTRATO 

，票

とに二翌rato o鷺rese'ne ccntrazo dever ser 9ubhcado no mural de publica9ao de atos 
！繁rauvos da Prefeitura e no Dirio Oficial do Municipio no prazo estab品品詔品論 aLuagrafo 自  nico do ar.d 1 dc LeI 8 .LeI 8666!s3 

CLAUSULA DECIMA~ DA DOTAいO ORcAMENTARIA 

10. 

1m -me
。  Os

ョ 
 gastos。  decorrentes desta contrata9自o est百o previstos nas seguintes contasorc?rnenMrigs orcn2rrnn Frnor'*c,. 

Secreta恒 	Secretaria Municipai da Saude 

器ao難器ta r %38 郡器篇留翌器離慧驚 de Po96es 
＝ ×業ー讐anu:snマao a9 Uloco MAC~M白dia e Alta complexidade 
三と祭ーソ讐ia9 aas a9oes 9e Aten9白o B白sica 

ri - 	tU9o T 亡  nrreniamento d a Emergencia em Saロde~ COVID 19 

	

. 	tuemento ae農pesa:l4 	33.90.36.001 Outros Servios de Terceiros Pessoa FisicaS 	Fonte de Recurso: 14 

	

~ 	 U‘ー  excejo para a atividade 2066 

CLAUSULA D'CIMA PRIMEIRA- DOS TRIBUTOS E DESPESAS 

111請onsistir 6 nus do CONTRATANTE as despesas decorrentes da formaliza9o destecontrato. 

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA~ DA VINCULAい0 E ADJUDICA9AO 

敵与器蟹【昇留忘/2020 ‘ミ竺恕型国o an nrnroscn ria inexir.kiIi4.-, -L. de I :_:s.. 9白。  n。  -Nx o791202O FMs conf。「meaけ 6l do LeI 8666
-

-Nx o791202O FMs conf。「meaけ 6l do LeI 8666ノ§ -r‘苅誌篇ョ。  ir‘苅誌篇ョ。詔 'iijiin発 
 UWa LicitaINX 079/2020 FMS, conforme aft 61 dc Lei 8.666/93, e adjudicado a empresa Contratada. 

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA一  REGIME DE EXECUGAO 

累
.11 -10 O Regime de execuo do contrato firmado 白  a de execu9白o direta, conforme definido noad. 10, inciso I da Lei 8.666/93. 

CLAUSULA DECIMA QUARTA~ DO ATO LICITAT6RIO 



PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
'i「’ぐ  CNPJ: 14.200.242/OlIfl-65 

cioES e, 

14.1 - Baseado no caput art. 25, da Lei 8.666/93 e inexigivel licita9白o publica, nos termos do 
processo de Inexigibilidade no INX 	/2020 

CLAUSULA D'CIMA QUINTA~ DO REAJUSTE 

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

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DO FORO 

16.1 - Ficando eleito o Foro da Comarca de Po96es, Bahia, para aiuizamento de n"aisquer 
questes 竺Iり叩。 r.- 	 ーーー、、 -'nm ren'no2 expressa de qualque品uir,品品扉  
privilegiado que seja 

16.2 - E, Por estarem assim, justos e acertados, firmam o presente contrata em 03 (tr4s\ vinq de 
igual teor, na presen9a de 02 (duas) testemunhas, para que surta os efeitos legais esperados. 

Po96es, 	  de 2020 

Leandro Araojo Mascarenhas 
Municipio de Po96es~ BA 
Contratantecontratante 

Lorena Santos Mascarenhas 
Secret自ria Municipal de Sa"de 

SHARLINE SOUZA LIMA 
Contratado 

TESTEMUNHAS 

1-CPF 

   

2 一  

CPF 

 

    

    

     



PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
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GAB! WETE DO PREFEITO 

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

O Preteito Municipal de Poc6es - BA no uso de suas atribui96es legais informa que ap6s analisar 

o pedido d11 SccILwiia 、  u:r;)al de Sa白de, j自  consultado o juridico e Setor Cont自bil, visandoa 

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

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

seauintc oreslacior Ou servici) l 日h剥aU 一 ”cm 74 do edital 005/2029). conforme especifica9o 

constante nos autos do processo adniinislrativo por isso autoriza a deflagra9o do procedimento de 

INEXIGIBILIDADE DE LICITAcAO, com base no caput do art. 25, da Lei 8.666/93, Portaria n。  
1.445, de 29 dc maio dc 2020. e suas posteriores altera96es a fim de que a Comisso de Licita9o 

proceda com os trmites legais. conIbrm Legisla9o especifica em vigor 

Po96es, 30 de setembro de 2020 



Tera-feira 
ide Janeiro de 2020 
2-Mo -No671 Po96es Dirio Oficia! do 

MUNICIPIO 
Portarias 

 

MUNICiPIO DE POCOES 
Estado da Bahia 

 

PORTARIA N. 001/2020. 

De 02 de janeiro de 2020. 

Altera os membros da Comiss白o Permanente de Licita9ao no 

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

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

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

assim como nos demais dispositivos legais pertinentes, 

RESOLVE: 

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

Comiss白o Permanente de Licita9百o do Municipio de Po96es - BA, que ser 

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

julgar todos os documentos e procedimentos relativos aos certames licitatrios que 

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

~ -~ presidente: Joao Pedro Ribeiro do Nascimento, no de matricula 4.494, 

ocupante do cargo de chefe do Departamento de Licitaゆes e Contratos. 

II - 1。  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 servios gerais. 

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

Licita9ao do Municipio de Po96es - BA 

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

do cargo de chefe da Se弾o de Contratos; 

" - 2。  suplente: Manoel Carlos Campos Pereira, no de matr「cula 4.448, 

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

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

ocupante do cargo de chefe do Departamento de Compras. 

 

Pび挙6畿  
41・り””~ 

Pra'a da Band.ira, N' 02, Bairro centro, Po'6es - Bahia, cP 45.260.000 

CERTIFICAAO DIGITAL: FEZ8M+J2FK2NRQKVLMV/YG 

Esta edi"o encontra-se no site oficial deste ente 
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MUNICiPIO DE PO9OES 
Estado da Bahia 

 

Pargrafo ロ  nico. Os suplentes nomeados nos termos deste artigo 

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

de Po96es - BA, a exce9白o do Presidente 

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

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

membro 

Art. 4。. Os membros da Comiss白o Permanente de Licita叫o do Munic「pio 

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

comiss昏o salvo se posi弾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. Alm das atribui6es constantes no art. 51 da Lei Federal n。  
8.666/96, aos membros da Comiss白o Permanente de Licita"o do Municipio de 

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

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

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

conflitem com as compet'ncias do Poder Executivo 

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

do Municipio de Po96es - BA ser de um ano. 

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

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

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE e CUMPRA-SE 

Po96es - BA, 02 de janeiro de 2020 

LEANDRO ARAUJO MASCARENHAS 

Prefeito Municipal 

 

? 峯6畿  
~・・“~・・～  

Pra'a da Bandeira, N' 02. Bairro centro, Po'es - Bahia, cP 45.26040e. 

CERTIFICAいO DIGITAL: FEZ8M+J2FK2NRQKVLMVIYG 

Esta edi"o encontra-se no site oficial deste ente 
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TERMO DE INEXIGIBILIDADE 

S 



欝 PREFEITURA MUNICIPAL DE POcoES 
壁P 	CNPJ: 14.200.242/9001-65 

TERMO DEINEXIGIBILIDADE DE LICITACAONo INX 079/2020 FMS, VINCULADO AO 
PROCESSO ADMINISTRATIVO No 169/2020 

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

tnrermagem em Unidade de Atendimento e hntrentamento a COVIDI9 e Unidade de Pronto-atendimento 
na assistencia a pacientes suspeitos ou diagnosticados com aCOVID 19 os seguinte prestador de servi9o 
(Tabela 01 . item 24 do edital 005/?M29、 .、  Po' isso para restabelecer a ordem e o bom funcionamento do 
ente p"blico peyo que se ii'inc cuiiLiaiu con respectiva empresa abaixo por apresentar proposta mais 
vantajosa, obedecendo a s normas da Lei 8.666/93, conforme especifica9o da Secretaria Municipal de 
Sa"de solicitante do objeto; 

CONSIDERANDO o Parecer emitido pela Assessoria Juridica desta Prefeitura que recomendou por 
Inexigibilidade de Licita巨o: 

CONSIDERANDO que a empresa atendeu as exigencia de qualifica9'o fiscal e trabalhista e juridica; 
CONSIDERANDO que h自  disponibilidade de recursos financeiros para arcar com os custos da 

contrata戸o, conforme informa戸o do contador deste Municipio. 
CONSIDERANDO, que a rela9ao do art. 197 com o inciso XXI do art 37, ambos da Constituicao.6 

ua perietta narmonia. us termos cia te! descritos no art. 3/ nos taz crer se trata do Poder P"blico local a 
competencia. Referida competencia se espraia pelas seguintes mat'rias: a) regulamenta 豆o; b) fiscaliza 百o; 
c) controle; d) execu9豆o do servi9o, que poder ser feita diretamente ou atrav6s de terceiros e tamb'm por 
pessoa fisica ou juridica de direito privado. 

CONSIDERANDO, duas certeza: a) a administraao p丘blica, como regra, deve contratar por meio 
de licita 五o; b) o Poder poltico local jamais se eximir de prestar o servi9o p"blico a sua populaao. 
Ambos sao principios constitucionais expressos, portanto, principios que devem ser obedecidos por todas 
as normas do Estado, inclusive pela Lei n。  8.666/93 

CONSIDERANDO, que os pre9os est吾o dentro do praticado no mercado, preenchem as condic6es 
e requisitos para atenoer ao objeto solicitado, cujo contrato dever ser celebrado com observancia das 
regras previstas da 8.666/93. precipua da Administra9貢o, criou-se imediatamente o interesse coletivo 
prim自rio visando o interesse social 

Com base no parecer juridico que concluiu que, objetivando cumprir os principios da legalidade. 
moraiioaoe e puDiiciciaue, opinou pela Dispensa de por tratar-se de servI9os necessrios ao atendimento das 
finalidades precipuas da Administra9o. Por essas raz6es comissao cumpre o apontado no parecer Jurdico, 
usando caput do art. 25, da Lei 8.666/93, Portaria no 1.445, de 29 de maio de 2020, para a contrataao de 
Sl-IARLINE SOUZA LIMA. !nsctita no CPF sob o n。  033.323.635-14 e COREN n。  000-596 648, com 
endere9o residencial a Rua Clementine Freire n。  018, Centro, Po96es - Ba, CEP 45.260-000, ficando o 
valor global de R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais). Registre-se e Publique-se 

Po96es BA,01 deoutub . ・ e 2020 

/ 

Joao Pedro Ri eiro do Nascimento
fl -- - - - S.. - - 	-1_ e-' - - - 	- ー―4二4-ts1uetiLu WIしurn issao 

こi海縄屍諸;koc aノ  
Membro da Comissao 

Celest ・ 	eira Pereira 
Membro da Comissao 



PREFEITURA MUNICIPAL DE P0COES 
('NPi! 1410ft242/000l-65 

七 い。王“ILAOOR 

ATA/PARECER DA COMISSAO 

S 



Servio de Enfermagem em Unidade de Atendimento e Enfrentamento 白  COVID19 e 
Unidade de Pronto-atendimento na assist6ncia a pacientes suspeitos ou 
diagnosticados com aCOVID 19 os seguinte prestador de servio (Tabela 01 - item 24 
do edital 005/2029) 

Objeto 

S 
SHARLINE SOUZA LIMA, lnsctita no CPF sob o n。  033.323.635-14 e COREN n。  
000-596 648, com endere9o residencial a Rua Clementine Freire no 018, Centro, 
Po96es ・  Ba, CEP 45.260-000 

Contratado 

M論 G龍ixeira Ro命言一  
Membro da Comiss白o 

Celest- eira Pereira 
Membro da Comiss白o 

Po96es-Ba, 01 de outubro de 

iro do Nascimento 
Presidente 

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
CNPJ: 14.200.242/0001-65 

ATA 
PARECER SOBRE A DISPENSA 

Modalidade 
INEXIGIBILIDADE DE 
LICITA9AO 

N"mero 
ENX 079/2020 
EMS 

Reunio da Comissao Permanente de Licita9白o da Prefeitura Municipal de Po96es, 
nomeada pela conforme Portaria no 001/2020. Reunida com a finalidade especifica 
de instru9白o de processo de INEXIGIBILIDADE DE LICITA9AO, caput do art. 25, 
da Lei 8.666/93, Portaria no 1.445, de 29 de maio de 2020, modificada pela Lei no 
8.993/94 

も  

Tendo em vista as necessidades apontadas pela unidade solicitante, com base no Parecer da 
Procuradoria Jurdica Municipal, essa Comissao dar andamento ao processo de Dispensa de 
Licita9ao, para a contrata9合o de SHARLINE SOUZA LIMA, lnsctita no CPF sob o n。  
033.323.635-14 e COREN n。  000-596 648, com endere9o residencial a Rua Clementine Freire n。  
018, Centro, Po96es - Ba, CEP 45.260-000, com um valor de ficando o valor global de R$ 
2.800,00 (dois mil e oitocentos reais). Ap6s an白lise profunda sobre a contrata"o em comento, 
ressaltando ter sido dada a devida importancia ao fato de que o pre9o apresentado esta 
condizente com os praticados no mercado, conforme laudo de avalia9白o, n含o havendo, portanto, 
superfaturamento. Nesse i nterim, somos de parecer favor自vel, pela configura9ao da Dispensa de 
licita9ao, na conformidade do caput do art. 25, da Lei 8.666/93, Portaria no 1.445, de 29 de maio 
de 2020, atualizada pela Lei 8.883 de 08/06/94. Devendo, pois, ap6s a devida homologa9白o 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, deu-se por encerrada a 
reunio. Assim sendo, eu Joao Pedro Ribeiro do Nascimento, Presidente, lavrei o presente 
registro de acontecimentos que, depois de lido e se aprovado, segue assinado por Mim 
Presidente e demais membros da Comissao de Licita9白o 



Celeste eira Pereira 
Membro da Comissao 

M?&Yieira儒昂る  
Membro da Comissao 

ascimento 
residente 

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
CNPJ: 14.200.242/0001-65 

ADJUDICACAO DO OBJETO DO ATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITACAONO INX 019/2020 
FMS. 

A Comiss白o Permanente de Licita9ao de Po96es - Bahia, com base no caput do art. 25, da Lei 
8.666/93, Portaria n。  1.445, de 29 de maio de 2020, e suas altera96es posteriores, e no Parecer 
Juridico, ADJUDICA o objeto da servio de Enfermagem em Unidade de Atendimento e 
Enfrentamento 白  COV!D19 e Unidade de Pronto-atendimento na assistencia a pacientes 
suspeitos ou diagnosticados com aCOVID 19 os seguinte prestador de servio (Tabela 01 ・  item 
24 do edital 005/2029). Visando a contrata9白o de SHARLINE SOUZA LIMA, lnsctita no CPF sob 
o no 033.323.635-14 e COREN n。  000-596 648, com endere9o residencial a Rua Clementine 
Freire n。  018, Centro, Po96es - Ba, CEP 45.260-000, com valor global de R$ 2.800,00 (dois mil 
e oitocentos reais) 

Po96es - Ba, 01 de outubro de 2020 

o 



S 

Gabinete do Prefeitq 01 dc outubro de 2020 

r9可o~Majcarenbas 
pa 

Ip?n 

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
('NPI. 1 S1B(flfl/ftOOl -65 

に〒市言で二1邑ミジ  

 

RATIFICA O 1)0 ATO FORMAL INEXICIBILIDADE DE LICITAcA0NO INX
079/2020 FMS 

A Prefeitura Municipal de Po96es - Bahia. corn base no caput do art. 25, da Lei 8.666/93. Portaria 
n 1.'HO. oe Z9 ue maio de 2020・  e suas altera96es posteriores, e no Parecer Jurdico, Ratifica o 
pweeuimerno Ge contrata9ao direta. por Ato da INEXIGIBJLIDADE DE LICITACAO no INX---- 
y二  LULU Fi少・  reierente a serviyo Ge Lntermagem em Unidade de Atendimento e Enfrentamento 
u Luviiji',F e uniaaclecle i'rontoatendimento na assistencia a pacientes suspeitos ou 
ulagnosucacos com a( UVII) 19 os seguinte prestador de servi9o (Tabela 01 - item 24 do edital 
IJUD/ 2U29). Mediante , exposto lano o Ato formal para a contrata9o de SHARLINE SOUZAI 1i A 	I - 	,-..-'.-' 	. 	- ------ 
竺rr、 . inscina no 't'r sobo n、J 033・323・ 635-14 e COREN n。  000-596 648, com endereco 

. resiuenciai a ua Liementglobal de R$ 2.800.0030/11/2020. Ora ratificado鷺n 018e oitEstado態織Ba, CEP 45.260-000, ficando o valorgncia do contrato 01/10/2020 atutubro de 2020. 



Po96es. BA, 01 de o .ubro de 2020 

4.ento 
Secret白rio Municipal de Administra 

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
('NP.Jt I 41tu(L242/(100l-65 

CERTiDAO DE FUBLICAGAO EM 

MURAL 

INEXIGIBILIDADE DE UCrA9A0N0 INX 079/2020 FMS 

Certifico para fins de prova, a quem de direito. conforme determina9白o legal, o parecer 
conclusivo do processo de INEXIGIBILIDADE DE LICITA9AO, cujo objeto 白  a servio de 
Enfermagem em Unidade de Atendimento e Enfrent2mento 白  COVID19 e Unidade de Pronto- 
atendimento na as&st白ncia a pacientes susp&tos ou diagnosticados com aCOVID 19 os 
segu;rto F (3St3dL.. 一。ここAにこ Tーこ‘こ .) 』  」～」に4 cio edita! 005/2029). Mediante exposto lan9o o 
Ato formal para a contrata9自o de SHARLINE SOUZA LIMA, lnsctita no CPF sob o n. 
033.323.635-14 e COREN no 000-596 648, com endere9o residencial a Rua Clementine Freire no 
018, Centro, Po96es - Ba, CEF 45.260-000, pelo valor proposto para a contrata9首o de ficando o 
valor olobal de R$ 2.800,00 (dois mU e oitocentos reaist4oi devidarnente divuiqado com 
puolica9ao no murai aa F'reTeltura 

S 



PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
『コ妥‘こ董「熱、 CNPJ: 14・200.242/000I-65 
h市i豪応篇紗  

HOMOLOGAcAO DA INEXIGIHILIDADE DE LICITAcAON0 INX 079/2020 FMS 

C) Prefeito Municipal de Po96es -- Bahia. no uso de suas atribui96es legais, e tendo em vista que 
foram cumpridas todas as formalidades do caput do art. 25, da Lei 8.666/93, Portaria n 1.445, de 
29 de maio de 2020, e no Parecer Juridico, ante a INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO no INX 
079/2020 FMS~ Objeto: servi9o de Enfermagem em Unidade de Atendimento e Enfrentamentoa 
COVIDI9 e Unidade de Piorno-atendimento na assistncia a pacientes suspeitos ou 
diagnosticados cem aCOVID 19e」ージ’ 'e prestador de servi9o (Tabela 01 - item 24 do edital 
005/2029). Mediante exposto lan9o o Ato formal para a contrata恒o de SHARLINE SOUZA 
LIMA. lnsctita no t.iF sob on1 (Y3323.635-l4 e COREN n 000-596 648, com endere9o 
residencial a RUa Clcmenti!ic hcircn。  318, Centro, Po96es - Ba, CEP 45.260-000, pelo valor 
proposto para a contrata9ao deRン  2.SUU.00 (dois mil e oitocentos reais). 

A Comisso Permanente de Licita9ao. atravds de seu Presidente, dever tomar as medidas 
cabiveis, tendo em vista o Valor Global de: R$ 2.800,00 (dois mii e oitocentos reais). 

m 玉  utuhro dc 2020 

S 

Leann o ' rajo Mjscarenhas 
rue cito iviunド'pai 



画O :VidS 
o Muni‘、 i 

reunas 
ai 

蓄驚 PREFEITURA MUNICIPAL DE POcoES 
豊」琶卿 	CNPJ: 14.200.242/0001-65 

G。“"tatoり  

Ao 
Setor de Contabilidade 

Autorizo ao Setor de Contabilidade empenhar o referido processo, remeter ao Setor de Compras 
para formalizar autoriza9ao doservi9o de Enfermagem em Unidade de Atendimento e 
Enfrentamento a COVID 19 e Unidade de Pronto-atendimento na assistencia a pacientes suspeitos 
ou diagnosticados com aCOVID 19 os seguinte prestador de servi9o (Tabela 01 - item 24 do edital 
005/2029)PROCESSO. Mediante exposto lan9o o Ato formal para a contrata o de SHARLINE 
SOUZA LIMA, Insctita no CPF sob o n 033.323.635-14 e COREN n 000-596 648, com 
endere9o residencial a Rua Clementine Freire ri0 018. Centro, Po96es ・  Ba, CEP 45.260-000, pelo 
valor proposto para a contrata頭o de ficando o valor global de R$ 2・800,00 (dois mil e oitocentos 

reais), e posterior quita95o. 

S 



'1' 

毒与篇  PREFEFIURA MkJtCiPAL DE POCOES 
CNRi: i4.2OO.242/OOQ」 -65 

	'‘にう 

誘無  

CflMTRATOki ' 



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

CONTRATO N. 241-412020 - FMS 

CONTRATO DE PRESTAいO DE SERVICOS 
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE 
POCoES JUNTAMENTE COM O FUNDO 
MUNICIPAL DE SAUDE, E SHARLINE SOUZA 
LIMA. 

O MUNICiPIO DE PO9OES ESTADO DA BAHIA, pessoa juridica de direito pロblico, com sede 
na Pra9a da Bandeira, 02 - Centro - Po96es - Bahia ・  FONE/FAX (77) 3431-5820, inscrita no 
CNPJ sob n.o 14.242.200/0001-65. neste ato renresentado neto llm.o Leandro Araio 
Mascarennas, FreTeito MunIcipal, JUN I AIVItPI it uvuvi U 1-UNLIU MUNIUIVAL Ut SAUUt, 

S devidamente inscrito no CNPJ sob o no 11.113.324/0001-52. com  sede a Rua Cardeal da Silva. 
ー 

	

	nu so, uairro uentro, cioaae ae ro9oes - bania, representaao neste ato por,L orena santos 
Mascarenhas, gestora do referido Fundo ora denominado CONTRATANTE e do outro lado, 
SHARLINE SOUZA LIMA, Insctita no CPF sob o n。  033.323.635-14 e COREN n。  000-596 648, 
com endere9o residencial a Rua Clementine Freire n。  018, Centro, Po96es - Ba, CEP 45.260- 
000, aqui denominado(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 
Presta"o de Servi9os, oriundo da Inexigibilidade de Licita弾o n。  INX 079/2020 FMS, mediante 
as cl自usulas e condi"es seguintes 

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

1.1 - Contrata"o deservi9o de Enfermagem em Unidade de Atendimento e Enfrentamento 
COVID19 e Unidade de Pronto-atendimento na assistencia a pacientes suspeitos ou 
diagnosticados com aCOVID 19 os seguinte prestador de servi9o (Tabela 01 ・  item 24 do edital 
005/2029) 

● CLUSULA SEGUNDA - DO PREcO E FORMA DE PAGAMENTO 

2.1 - O preo pela execu"o de servi9o global 白  de R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais), 
devendo o valor mensal pertinente ser pago pela CONTRATANTE, atraves de cheque 
nominativo ou na conta corrente do CONTRATADO (A), ap6s cumprimento da sua jomada, com 
intervalo para almo9o, podendo atender fora deste horrio, nos casos de emergencia ou quando 
solicitado. 

2.2 - A Contratada ficar obrigada a aceitar, nas mesmas condi加es deste contrato, acrscimos 
ou supress6es na aquisi弾o dos materiais objeto da presente licita"o, de at 25% (vinte e cinco 
por cento) do valor inicial atualizado do contrato, conforme Art. 65 da Lei n。  8.666/93 com suas 
ulteriores altera96es 

CLUSULA TERCEIRA - DO PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO 

3.1 - O presente contrato ter vig白ncia de 01/10/2020 at白  30/11/2020, prorrog白vel por igual 
perodo, na forma do art. 57 da lei 8.666, de 21 de junho de 1993, com as altera96es posteriores, 
caso nao haja manifesta"o contrria por qualquer das partes nos trinta dias antecedentes ao 
trmino do prazo aqui estipulado 

CLAUSULA QUARTA - DA FORMA DE EXECU9 

武誌,八Js‘隻タムA~' 



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

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

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

CLAUSULA QUINTA ・  DAS OBRIGAC6ES 

5.1 - Caber ao Contratante: 
a) A CONTRATANTE se obriga a cumprir as condi加es pactuadas neste e os prazos para 
pagamento; 
b) A Contratante se reserva no direito, de fiscalizar durante a vig6ncia do contrato, a execu"o 
dos servi9os ora contratados, solicitando todas as informa加es que julgar necess白rio; 

a c) Publicar o resumo do Contrato e os Aditamentos aue houver, no Di白rio Oficial do Municioio. 
w ate o UUIN i o LIlA UI IL ao mes seguinte ao aa sua assinatura contanto que isto ocorra aentro 

de 20 dias a contar da referida assinatura, conforme art.61,§ 1o da Lei no 8666/93 com as 
altera加es da Lei no 8.883/94; 
d) Designar, no ato da assinatura deste contrato, preposto para acompanhar e fiscalizar a 
execu弾o dos servi9os, com poderes plenos para gerenciar tcnica e administrativamente o 
mesmo; 
e) Fornecer, em tempo h白bil, a CONTRATADA todos os elementos t白cnicos e administrativos, 
necess白rios a execu"o dos servi9os, bem como entregar livre e desimpedidas as 白  reas onde 
sero realizados os servi9os, objeto deste contrato; 
f) Sempre que necessario se fizer, designar um representante e/ou funcion白rio para 
acompanhar e fiscalizar a execu"o do presente Contrato, que dever anotar em registro prprio 
todas as ocorr白ncias verificadas; 

5.2 ・  O Contratado obriga-se a: 

	

- a) 	Resoonsabilizar-se oelos danos causados a Contratante ou a terceiros, decorrentes de 
' sua culpa ou dolo na execu9ao ao uontrato, nao exciuinao ou reauzinao essa responsaD川aaae 

a fiscaliza,o ou acompanhamento pela Contratante; 

	

b) 	A CONTRATADAobriga-se a executar os servi9os ora contratados, no periodo em que se 
fizer necess白rio, com zelo, desempenho e qualidade t白cnica, necessria a satisfatria a 
presta"o dos referidos servios, cabendo a parte contratada dar andamento aos ulteriores atos 
do processo, at o trnsito em julgado da senten9a, inclusive arcar com todas as custas judiciais 
referentes aos recursos interpostos 

	

c) 	Solucionar todos os eventuais problemas pertinentes ou relacionados com a execu"o 
dos servios objeto do contrato, mesmo que para isso outra solu弾o nao prevista neste, tenha 
que ser apresentada, para aprova●o e implementa'o, sem 6 nus adicionais para a Contratante; 

	

d) 	S6 divulgar informaいes acerca da presta'o dos servios, objeto desta licita"o, que 
envolva o nome da Contratante, mediante sua prvia e expressa autoriza弾o; 

	

e) 	Prestar esclarecimentos a Contratante sobre eventuais atos ou fatos noticiados que 
envolvam a Contratada, independentemente de solicita弾o; 

	

f) 	Responsabilizar-se pelo 6 nus resultante de quaisquer a96es, demandas, custos e 
desoesas decorrentes ae danos causados por cuipa ou aoio ae seus empregaaos, prepostos 
e/ou contratados, bem como obrigar-se por quaisquer responsaoiliaaaes aecorrentes. ae aoes 
judiciais que lhe venham a ser atribuidas por fora de lei, relacionadas com o cumprimento do 
presente contrato; 

	

9) 	Se houver a弾o trabalhista envolvendo os servi9os prestados, a contratada adotar as 
orovid6ncias necessarias no sentido de presefl(ar a yontratante e ae mante・ia a saivo cie 
reivindicaいes, demandas, queixas ou represeqp6喫  de qualquer natureza e, nao o 

ふよへ」 5心・多んノノγー  
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PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAbDE 
CNPJ: 11.113.324/0001-52 

conseguindo, se houver condena弾o, reembolsar a Contratante das importncias que este 
tenha sido obrigado a pagar, dentro do prazo improrrogavel de 10 (dez) dias u teis a contar da 
data do efetivo pagamento; 
h) Cumprir, fielmente, as obriga"es assumidas, de modo que os servios contratados se 
realizem com esmero e perfei"o, executando-os sob sua inteira responsabilidade; 
i) A CONTRATADA dever manter, durante toda a execu"o do contrato, todas as 
condi加es de habilita'o e qualifica●o exigidas na licita"o, conforme previsto no Art 55, inciso 
XII da Lei no8.666/93 

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

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

CLUSULA SEXTA - DA RESCISAO 

6.1 - O presente contrato poder 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 rescisao, com as consequencias 
contratuais e as previstas em lei ou regulamento, ficando no ato da assinatura deste contrato 
reconhecido pelas partes os direitos da Administra●o Publica, em caso de resciso 
administrativa prevista no art. 77 e seguinte da Lei n ・  8.666/93 e suas alteraいes 

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

I CLAUSULA STIMA - DA CESSAO OU TRANSFERENCIA 

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

CL USULA OITAVA - DAS PENALIDADES 

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

§ 1。・  A inexecu●o parcial ou total do contrato ensejar a suspens白o ou a imposi"o da 
declara"o de indignidade para licitar e contratar com a prefeitura e multa, de 
acordo com a gravidade da infra頭o. 

§ 2。ー  A multa ser graduada de acordo com a gravidade de infra戸o, nos seguintes 
limites maximos: 

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

§30 .. A Administra"o se reserva ao direito de des' sntar do pagamento devido' 
contratada o valor de qualquer muita porve'tura mposta em virtue ao 
descumprimento das condi96es estipuladas no cont 

Sいメい s冷u多p 命、4 



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

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

CLAUSULA NONA - DA PUBLICA9AO DO CONTRATO 

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

CLUSULA DECIMA - DA DOTAいO OR9AMENTRIA 

a 10.1- Os - gastos - decorrentes desta contrata"o esto previstos nas seguintes contas 
w oramentarias, proporcionaimente 

Secretaria Secretaria Municipal de Saude 
Unidade Oramentria: 	03.07.01 - Fundo Municipal de Saロde de Po"es 
Projeto / Atividade: 2038 - Manuten弾o da Secretaria de Saude 

2.044 - Manuten"o do Bloco MAC - M白dia e Alta complexidade 
2.040 - Gesto das a96es de Aten,o B白sica. 
2.068 - Enfrentamento da Emergencia em Sa"de - COVID 19 

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

02 - exceto para a atividade 2068 

CLUSULA DECIMA PRIMEIRA- DOS TRIBUTOS E DESPESAS 

11.1 - Consistir onus do CONTRATANTE as despesas decorrentes da formaliza弾o deste 
contrato 

● CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA VINCULAいO E ADJUDICAcAO 

12.1 - O Contrato n。  241-4/2020 - FMS, est白  vinculado ao processo de Inexigibilidade de 
Licita"o no INX 079/2020 FMS, conforme art. 61 da Lei 8.666/93, e adjudicado a empresa 
Contratada. 

CLUSULA DECIMA TERCEIRA - REGIME DE EXECU9AO 

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

CLUSULA DECIMA QUARTA - DO ATO LICITAT6RIO 

14.1 ・  Baseado no caput art. 25, da Lei 8.666/93 白  inexigvel licita"o publica, nos termos do 
processo de Inexigibilidade no INX 079/2020 FMS. 

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DO REAJUSTE 

15 ・  O valor do presente contrato ser fixo e irreajustvel 

( 
CLUSULA DECIMA SEXTA - DO FOR 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAtDE 
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16・1 - Ficando eleito o Foro da Comarca de Po加es, Bahia, para ajuizamento de quaisquer 
questes oriundas do presente contrato, com renuncia expressa de qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja 

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

Po加es, 01 de outubro de 2020 

庭Qーー一／ー  
Leandro ・  . jo M.、  carenhas 
Munici, o 'epo96s~BA 

a加n加  

Lorena Santos Mascarenhas 
Secretria Municipal de Sa"de 

Contratante 

rHARLINES 論Aー～  
Contratado 

TESTEMUNHAS: 

下  2- ぷう  

CPF: 	山5的  	CPF: きJ MO" 、 urc- 
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監篇孟 
 CNPA: 14.200.242/0091-65 
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Di'rio Oficial do 帥晒馴o Po96es 
Ter みfeira 
6 de Outubro de 2020 
2 - Ano - Ng 970 

Lkita96es 

ADJUDICAぐAO DO OBJETO DO ATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO N INX 079/2020 FMS 

A Comissao Permanente de Licita早‘o de Po,6es - Bahia, corn base no caput do art. 25 da Lei 	Federal 
8.666193 e suas posteriores alterag6es. Lei Complementar n。  123/2006. 147/14 e Decreto 065/2017, e ainda no 
parecer jurdico, ADJUDICA o objeto da Inexigibilidade de Licita9言o N。  079/2020 EMS objetivando Servi9o de 
Enfermagem em Unidade de Atendimento e Enfrentamento ' COVIDI 9 e Unidade de Pronto-atendimento na 
assistencia a pacientes suspeitos ou diagnosticados com aCOVID l9os seguinte prestador de servi9o (Tabela 01 - 
item 24 do edital O05/2019)..CONTRATADOSHARLINE SOUZA LIMA, Insctita no CPF sob o n" 033.323.635-
14 e COREN n。  000-596 648, com endere9o residencial a Rua Clementine Freire if O IS, Centro, Po9es - Ba, CEP 
45.260-000,global RS 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais).Vigncia 30/1 I/2020.Comisso Permanente de 
Licita o, 0! de outubro de 2020. Joao Pedro Ribeiro Do Nascimento - PRESIDENTE DA COMISSAO 

RATIFICACAO DO ATO FORMAL DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAいO N INX 079/2020 FMS 

O Prefeito Municipal de Po96es, BA. no uso da competencia que lhe outorga o caput do art. 25 da Lei Federal 
8.666/93 e suas posteriores altera96es, Lei Complementar no 123/2006, 147/14 e Decreto 065/2017, toma pblico 
a ratifica9きo do Ato da Inexigibilidade de Licita きo n", INX 079/2020 FMS, conforme parecer da Comisso 
Permanente de Licita'o e Parecer Jurdico emitido pela Procuradoria Jurdica Municipal vem formalizar A 
INEXIGIBILIDADE DO PROCEDIMENTO LICITATORIO, para contrata9o direta,SHARLINE SOUZA 
LIMA, Insctita no CPF sob o n。  033.323.635-14 e COREN n。  000-596 648, com endereo residencial a Rua 
Clementine Freire n。 01R, Centro, Pog6es - Ba, CEP 45.260-000,ObjetoServi9o de Enfermagem em Unidade de 
Atendimento e Enfrentamento a COVIDI9 e Unidade de Pronto-atendimento na assistencia a pacientes suspeitos 
ou diagnosticados com aCOVID 19 os seguinte prestador de servi9o (Tabela 01 - item 24 do edital 
005/2019).Valor global de RS 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais) constante do respectivo Processo de 
Inexigibilidade de Licita9ao N INX 079/2020FMS vig己ncia 30/11/2020, devendo ser celebrado o contrato com: 
SHARLIINE SOUZA LiMAPublique-se no local de costume. Celebre-se o respectivo contrato, que ser regido 
obedecendo ' s formalidades de direito p'blico, na forma do art. 61 e 62 da lei n。  8.666/93, cuja minuta foi 
aprovada pela Procuradoria Jurdica. Gabinete do Prefeito, 01 de outubro de 2020. Leandro Arajo Mascarenhas - 
Prefeito Municipal 

HOMOLOGACAO DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAいO No INX 079/2O2OFMS 

O PREFEITO MUNICIPAL DE POCOES, BAHIA, no uso de suas atribui96es legais, e tendo em vista que foram 
cumpridas todas as formalidades da Lei n 8.666/93, e suas posteriores altera6es, Lei Complementar n 123/2006, 
147/14 e Decreto 065/2017, ante a INEXIGIBILIDADE de Licita9ao n 1NX079/2020 EMS, OBJETO - Servi9o de 
Enfermagem em Unidade & Atendimento e Enfrentamento 自  COVTDI9 e Unidade de Pronto-atendimento na 
assist6ncia a pacientes suspeitos ou diagnosticados com aCOVID 19 os seguinte prestador de servi9o (Tabela 01 - 
item 24 do edital 005/201 9)..E atentando ao Parecer da Comiss'o Permanente de licitaao, HOMOLOGA o 
processo de INEXIGIBILIDADE de Licita9'o, para a contrataao direta formalizar A INEXIGIBILIDADE DO 
PROCEDIMENTO LICITATORIO, para contrataり白o direta de,SHARLINE SOUZA LIMA, Insctita no CPF sob o 
n。  033.323.635-14 e COREN n。  000-596 648, com endere9o residencial a Rua Clementine Freire n 018, Cenfto, 
Po9るes - Ba, CEP 45.260-000,Valor Global de: R52.800,00 (dois mil e oitocentos reais),Vigncia 30/11/2020 
Gabinete do Prefeito, 01 de outubro de 2020. Leandro Arajo Mascarenhas - Prefeito Municipal. 

CERTIFICAAO DIGITAL: TDDOJVRIAHGOYUAX4AT7LJQ 

Esta ediao encontra-se no site oficial deste ente, 
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EXTRATO DO CONTRATO N241-4/202 FMS 

INEXEGIBILIDADE N。  INX 079/2020 FMS 

CONTRATANTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE POC6ES COM COOPARTIOPACAO DO FUNDO 
MUNICPAL DE SAUDE, inscrito no CNPJ sob o n A 11.113.324/0001-52, com sede' Rua Cardeal da Silva, 75 
Bairro Centro - CEP. 45.260-000, representado por Lorena Santos Mascarenhas - CONTRATADA ー  formalizar 
A INEXIGIBILIDADE DO PROCEDIMENTO LICITATORIO, para contrata戸o direta de~SI-IARLINE SOUZA 
LIMA, Insetita no CPF sob o n 033.323635-14 e COREN n 000-596 648, com endere9o residencial a Rua 
Clementine Freire n018, Centro, Po96es - Ba, CEP 45.260-000,,conforme Inexigibilidade n INX 079/2020 FMS, 
objeto: Servi9o de Enfermagem em Unidade de Atendimento e Enfrentamento 自  COVIDI9 e Unidade de Pronto- 
atendimento na assist己ncia a pacientes suspeitos ou diagnosticados com aCOVID 19 os seguinte prestador de 
servi9o (Tabela 01 - item 24 do edital 005/2019).Data do Contrato0l/10/2020. Valor do Contrato: R$ 2.800,00 
(dois mil e oitocentos reais) Vigencia30/l 1/2020Secretra Municipal de Sade Lorena Santos Mascarenhas, 
Prefeito - Leandro Arajo Mascarenhas. 

CERTIFICAいO DIGITAL: TDDOJVRIAI-IGOYUAX4AT7UQ 

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



~ 

~ 

06 de Outubro de 2020 
	

JOB肌L TRIBUNA DO SER頂O 一 PIJBLICAOES OFICIAIS 
	

Pagina 15 

ADJUDICA9AO DO OBJETO DOATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITA9AO N。  INX 079/2020 FMS. 

A Comiss白o Permanente de Licita9ao de Po96es - Bahia, com base no caput do art. 25 da Lei Federal 8.666/93 e 
suas posteriores altera加es, Lei Complementar n。  123/2006, 147/14 e Decreto 065/2017, e ainda no parecer 
juridico, ADJUDICA o objeto da Inexigibilidade de Licita9ao N。  079/2020 FMS objetivando Servio de 
Enfermagem em Unidade de Atendimento e Enfrentamento 白  COVID19 e Unidade de Pronto-atendimento na 
assist6ncia a pacientes suspeitos ou diagnosticados com aCOVID 19 os seguinte prestador de servi9o (Tabela 01 
- item 24 do edital 005/2019)..CONTRATADO SHARLINE SOUZA LIMA, Insctita no CPF sob o n。033.323.635-14 
e COREN n。 000-596648, com endere9o residencial a Rua Clementine Freire n。 018, Centro, Po"es ・  Ba, CEP 
45.260-000,global R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais),Vig6ncia 30/11/2020. Comissao Permanente de 
Licita9ao, 01 de outubro de 2020. Jo白o Pedro Ribeiro Do Nascimento- PRESIDENTE DACOMISSAO 

RATIFICA9AO DOATO FORMAL DE INEXIGIBILIDADE DE LICITA9AO N。  INX 079/2020 FMS 

O Prefeito Municipal de Po96es, BA, no uso da competncia que lhe outorga o caput do art. 25 da Lei Federal 
4 	.666/93 e suas posteriores altera96es, Lei Complementar no 123/2006, 147/14 e Decreto 065/2017. torna 
'euDIIcO a ratiiicaCao CoAto oa Inexigib川dacie cie Licita9ao nv, INX 019/2020 トMS, conforme parecer da Comissao 

Permanente de Licita9白o e Parecer Jurdico emitido pela Procuradoria Juridica Municipal vem formalizar A 
INEXIGIBILIDADE DO PROCEDIMENTO LICITATORIO, para contrata9ao direta, SHARLINE SOUZA LIMA, 
Insctita no CPF soba n。 033.323.635-14 e COREN n。 000-596648, com endere9o residencial a Rua Clementine 
Freire n。 018, Centro, Po96es - Ba, CEP 45.260・000, Objeto Servio de Enfermagem em Unidade deAtendimento 
e Enfrentamento 白  COVIDI9 e Unidade de Pronto-atendimento na assist6ncia a pacientes suspeitos ou 
diagnosticados com aCOVID l9os seguinte prestador de servio (Tabela 01 - item 24 do edital 005/2019). Valor 
global de R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais) constante do respectivo Processo de Inexigibilidade de 
Licita9ao N。  INX 079/2O2OFMS vig白ncia 30/11/2020, devendo ser celebrado o contrato com: SHARLINE SOUZA 
LIMA Publique-se no local de costume. Celebre-se o respectivo contrato, que ser白  regido obedecendo a s 
formalidades de direito pロblico, na forma do art. 61 e 62 da lei n。  8.666/93, cuja minuta foi aprovada pela 
Procuradoria Juridica. Gabinete do Prefeito, 01 de outubro de 2020. Leandro Arajo Mascarenhas ・  Prefeito 
Municipal. 

HOMOLOGACAO DA INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO N。  INX 079/2020 FMS 

O PREFEITO MUNICIPAL DE PO9OES, BAHIA, no usa de suas atribui96es legais, e tendo em vista que foram 
cumpridas todas as formalidades da Lei n。  8.666/93, e suas posteriores altera96es, Lei Complementar n。  

6, 147/14 e Decreto 065/2017, ante a INEXIGIBILIDADE de Licita9白o n。  1NX079/2020 FMS, OBJETO 
de Enfermagem em Unidade de Atendimento e Enfrentamento a COVID19 e Unidade de Pronto- 

atendimento na assistencia a pacientes suspeitos ou diagnosticados com aCOVID l9os seguinte prestadorde 
servi9o (Tabela 01 - item 24 do edital 005/2019)・・ E atentando ao Parecer da Comiss含o Permanente de licita,o, 
HOMOLOGA o processo de INEXIGIBILIDADE de Licitacao, para a contratac白o direta formalizar A 
INヒ入ItiItILIUMUt リU F'I<UしヒリIMヒIN l U LIし~ i,i L*(iU, para contrata9ao aureta ce, SI-IANLINヒ  SOULA LIMA, 
lnsctita no CPF sob o n。 033.323.635-14 e COREN n。 000-596648, com endere9o residencial a Rua Clementine 
Freire n。  018, Centro, Po96es - Ba, CEP 45.260-000,Valor Global de: R$2.800,00 (dois mil e oitocentos 
reais),Vig6ncia 30/11/2020. Gabinete do Prefeito, 01 de outubro de 2020. Leandro Arajo Mascarenhas - Prefeito 
Municipal. 
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EXTRATO DO CONTRATO No241-4/202 EMS INEXIGIBILIDADE No INX 079/2020 FMS 

CONTDESAe.. r fl裟NTE三Pinscrito慧FEITURA MUNICIPAL DENPJsobon 11.113.324/帯gESCOM COO-52. com  sede a響TICI PA ACardeal da躍難器恐欝襟 

器翫に計‘『黒製ぬ禦l零聖三架烏書讐詰9男照-rミ即P、Mascareりri警  二  FoNI KATADA二！:o「nlalizar. A 
か三、ツ“」’三ごか’三 Lハゼ』とビヒ三y豊三Iツyビと2誉でツ二p？旦（三onira【a9ao aireja ロe b1ANLIINヒ  5UULA LIMA, 
inscuw no urr 5000 n- Uii・ i4iMjt-14 e UURLN n"(JUU-b3b b4ど, com endere9o residencial a Rua Clementine 

FreireServi盟1告認需 es -emU認震譲謂認認讐需器宵試談諮畿麟認 

難難蕪entes suspeitos ou diagnosticados com aCOVID l9 os seguinte prestador deital 005/2019). Data do Contrato 01/10/2020. Valor do Contrato: R$ 2.800,00cia 30/11/2020. Secretria Municipal de Sade Lorena Santos Mascarenhas,nhas. 

l ● 
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Di自rio Oficial do 
MUNIUPPO 
Diario Oficial do 
MUNICIPIO Po96es Poções 6 de ou句 Te6 de Outubro麟臨  

11一 Ano 一 N. 970 

Terioa-teira 
6 de Outubro de 2020 

11 - Ano - N° 970 

I , 

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES 
ESTADO DA BAHIA 

EXTRATO MES DE OUTUBRO DE CO%T13/19 DE 2020 
NOME— OBJETO 

CONTRATO 
VALOR PRAZO MODALIDADE 

LICITAÇÃO 
COOPBRASIL 	COOPERATIVA 	DE 
TRABALHO 	EM 	SERVIÇOS. 	pessoa 
juridica de direito privado. Inscrito no CNRI n' 
22.331.020/0001-88. coin endereço comercial 
Avenida Tancredo Neves, e 2539, Bairro, 
caminho das árvores —Salvador- Babia,objeto 
prestações 	de 	serviçasde 	corumtaçfto 	de 
pessoalem atendimento a Secretaria Municipal 
de Sande 

CONTRATO N" 
244/2020EM5 

RS 255.000,00 
N' 011/2020.  

01/10/2020 A 
31/12t2020 

PREGÃO PRESENCIAL 

LEOMAR MENDES DE SOUZA. inscrito 
no CPF sob o n° 030.912.555-30 e COREN a" 
583.249-ENE, 	com 	endereço 	residencial 	a 
Vida Senador Frederico Costa n" 110, Bairro 
Primavera, 	Poções 	- 	Ba, 	CEP 	45.260- 
000,objetoserviço de Enfermagem em Unidade 
de Atendimento e Enfrentamento b. COVI D19 
e 	Unidade 	de 	Pronto-atendimento 	na 
assistacia 	a 	pacientes 	suspeitos 	ou 
diagnoslicadmi com aCOVID 19 us seguinte 
prestador dc serviço (Tabela 01 - item 24 do 
edital 005/2019). 

CONTRATO N' 244- 
1/2020FMS 

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

SUSILENE 	DA 	SILVA 	CARVALHO. 
Inscrita no CPF sob o n° 822.016.175-20 e 
COREN 	n° 	642.662. 	com 	endereço 
endereço residencial a Rua 01, 	n° 51. 
Loteamento Nuncio, 	Bairro Sao 	Paulo, 
Poções 	- 	Be, 	CEP 	45.260-000..objcto 
serviço de 	Enfermagem 	em 	Unidade 	de 
Atendimento e Enfrentamento A COVID19 e 
Unidade dc Pronto-atendimento na assistência 
a pacientes suspeitos ou diagnosticados com 
aCOVID 19 os seguinte prestador de serviço 
(Takla 01 - item 24 do edital 005/2019). 

CONTRATO N° 244- 
2/2020FNIS 

RS 2.800,00 
01/10.2020 A 
30/11/2020 INXN• 077 

LUZIANI SANTOS SCHETT111, inscrita 
no 	CPF 	sob 	o n° 026.341.375-67 	e 
COREN n° 581.861-ENF, com endereço 
residencial a Rua Coronet Menace Moreira 
n° 134, Centro, Poções - Ba. CEP 45.260- 
000.,objeto 	serviço 	de 	Enfermagem 	em 
Unidade de Atendimento e Enfrentamento A 
COVID19 e Unidade de Pronto-atendimento 
nit 	assistência 	a 	pacientes 	suspeitos 	ou 
diagnosticados com aCOVID 19 os seguinte 
prestador de serviço (Tabela DI - item 24 do 
edital 005/2019). 

CONTRATO N" 244- 
3/2020FMS 

R$ 2.800,00 
01/10/2020 A 
30/11/2020 INXNP 078 

SHARLINE 	SOUZA UNA, 	Instate no 
CPF sob o n° 033.323.635-14 e COREN 
n° 000-596 648, com endereço residencial 
a Rua Clementine Freire n° 018, Centro, 
Poções 	- 	Be, 	CEP 	45.260-000,objeto 
serviço 	de 	Enfermagem 	em 	Unidade 	de 
Atendimento e Enfrentamento i COVID19 e 
Unidade de Pronto-atendimento na assistência 
a pacientes suspeitos ou diagnosticados coin 
aCOVID 19 os seguinte prestador de serviço 
(Tabela 01 - item 24 do edital (105/2019). 

CONTRATO N" 244- 
3/2020FMS 

. 	, R$ 200 800 
01/102020 A 
30/11/2020 IN RN' 079 

06 de outubro de2020 
Joao Pedro Ribeiro do Nascimento 

Chefe do Departarnento de Licitações e Contratos 

CERTIFICA 】AO DIGITAL: TDDOJVRIAHGOYUAX4AT7UQ 

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

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: TDDOJVRIAHGOYUAX4AT7UQ 

Esta edigão encontra-se no site oficial deste ente. 
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NOME- OBJETO 
CONTRATO 

VALOR PRAM MODALIDADE 
LICITAÇÃO 

COOPBRASIL 	COOPERATIVA 	DE 
TRABALHO 	EM 	SERVIDOoa 
jurídica de direito ptivado, Inscrito no CNN n" 
22.331.0200001-88, com endereço comercial 
Avenida Tancrcdo Neves, n° 2539, 	Bairro, 
caminho das árvores —Salvador- Bahia,objcio 
prestações 	de 	serviçosde 	contrata* 	de 
pessoalem atendimento a Secretaria Municipal 
de Sande 

CONTRATO N" 
244/2020FMS 

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

PREGÃO PRESENCIAL 
N 011/2020, 

LEOMAR MENDES DE SOUZA, inscrito 
no CPF sob o n° 030.912.555-30 e COREN if 
583.249-ENF. 	com 	endereço 	residencial 	a 
Viela Senador Frederico Costa no 110, Bairro 
Primavera, 	Poções 	- 	Ba, 	CEP 	45.260- 
000.objetoserviço de Enfermagem em Unidade 
de Atendimento e Enfrentamento A COV1D19 
e 	Unidade 	de 	Pronto-atendimento 	na 
assistência 	a 	pacientes 	suspeitos 	ou 
diagnosticados com aCOVID 19 os seguinte 
prestador de serviço (Tabela 0 t 	item 24 do 
edital 005/2019). 

CONTRATO N° 244- 
1/2020FMS 

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

SUSILENE 	DA 	SILVA 	CARVALHO, 
Inscrita no CPF sob o n° 822.016.175-20 e 
COREN 	n° 	642.662, 	com 	endereço 
endereço residencial a Rua 01, n° 51. 
Loteamento Nuncio, 	Bairro Sa6 Paulo, 
Poções 	- 	Ba, 	CEP 	45.260 000„objeto 
serviço 	de 	Enfermagem 	em 	Unidade 	de 
Atendimento e Enfrentamento à COVID19 e 
Unidade de Pronto-atendimento na assistência 
a pacientes suspeitos ou diagnosticados com 
aCOVID 19 os seguinte prestador de serviço 
(Tabela 01 - item 24 do edital 005/2019). 

CONTRATO N" 244- 
2/2020FMS 

RS 2.800,00 
01/10/2020 A 
30/11/2020 INXN° 077 

LUZIANI SANTOS SCHETTINI, inscrita 
no CPF sob o n° 	026.341.375 67 e 
COREN n° 581.864 ENE, com endereço 
residencial a Rua Coronel Menace Moreira 
n°134, Centro, Poções - Ba, CEP 45.260- 
000„objeto 	serviço 	dc 	Enfermagem 	cm 
Unidade de Atendimento e Enfrentamento A 
COVID19 e Unidade de Pronto-atendimento 
na 	assistência 	a 	pacientes 	suspeitos 	ou 
diagnosticados cum aCOVTD 19 os seguinte 
prestador de serviço (Tabela CB 	item 24 do 
edital 005/2019). 

CONTRATO N" 244- 
3/2020FM5 

R52.800,00 
01/10/2020 A 
30/11/2020 IN7CN° 078 

SHARLINE SOUZA LIMA, 	Insctita no 
CPF sob o n° 033.323.636 14 e COREN 
n° 000-596 648, com endereço residencial 
a Rua Clementine Freire n° 018, Centro, 
Poções 	- 	Ba, 	CEP 	45.260 000,objeto 

Atendimento e Enfrentamento a CCATD19 e 
Unidade de Pronto-atendimento na assistência 
a pacientes suspeitos ou diagnosticados com 
aCOVID 19 os seguinte prestador de serviço 
(Tabela 01 - item 24 do edital 005/2019). 

serviço 	de 	Enfermagem 	em 	Unidade 	de INXN° 
IV CONTRATO 	244- 

3/2020FMS 

R$ 	. 	, 200 800 
01/10/2020 A 
30/11/2020 079 

06 de outubro de2020 
J0百0 Pedro Ribeiro do Nascimento 

Chefe do Deparamento de Licita96es eContratos 

06 de outubro de2020 
I* Pedro Ribeiro do Nascimento 

Chef e do Departamento de Licitaeties eContratos 
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