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CAPA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITA9AO 
PROCESSO ADMINISTRATIVO: No 167/2020 

MODALIDADE LICITATORIA: INEXIGIBILIDADE DE LICITA9AO N。  INX 077/2020 FMS 

UNIDADE CDLOT.h二で】、；しこ一Bね  a MunicIpaI de Sa自de. 

OBJETO: Servi9o de Enfermagem em Unidade de Atendimento e Enfrentamento 白  
COVID19 e Unidade de Pronto-atendimento na assist6ncia a pacientes suspeitos ou 
dag9OSt・ cacつs con aCゾノ！り lsos こcqu!nte prestador de servi9o (Tabela 01~item 24 do 
ec it司Uub!202出  

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

822.016・ 175-20 e COREN no 642.662, com endere9o endere9o residencial a Rua 01, n。  
51. Loteamento Nuncio, Bairro Sa6 Paulo, Po96es - Ba, CEP 45.260-000 

VALOR GLOBAL: R$ 2.800.00 (dois mi! 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 RATIFICACAO:01 de outubro de 2020 

DATA DA CONTRATA9AO:01 de outubro de 2020 

VIGENCIA: 01/10/2020 ate 30/11/2020 

COMISSAO PERMANENTE DE LICITA9AO 

RESUMO DE TODO O PROCESSO JA FINALIZADO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
CNP上H」29g.24郵OGGl 一65 

● 

● 



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. 

編  
Samanta de Araロjo Silva 

Chefe de Gabinete do Prefeito 

Decreto NO043/2017 

● 

一驚野  
（二ふ王・・I”論‘ニブ  

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
CNPJ: 14.200.242/0001-65 

PROCESSO ADMINISTRATIVO No 167/2020 

OBJETO: Servi9o de Enfermagem em Unidade de Atendimento e Enfrentamento 白  
COVID19 e Unidade de Pronto-atendimento na assistencia a pacientes suspeitos ou 
diagnosticados corn aCOVID 19 os seguinte prestador de servi9o (Tabela 01 - item 24 
do edital 005/2029) 
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薫 PREFEITURA MUNICIPAL DE POESGABINETE DA SECRETRIA MUNICIPAL DE SADE 
CNPJ: 11.113.32410001-52; 

Po96es, 25 de setembro de 2020. 

Of. 432/2020 

Exmo. Sr. 
Leandro Arajo Mascarenhas 
Prefeito Municipal de Po96es 

REFERENTE A : Solicita弾o de Contrata弾o de Servi9os de Enfermagem para as 
a96es de Atendimento para Enfrentamento da COVID-19 - SUSILENE DA SILVA 
CARVALHO 

Senhor Prefeito, 

Considerando, 

1. Que o Credenciamento 白  ato administrativo de chamamento publico para pr - 
qualificar profissionais de nivel superior e empresas para presta9ao de servi9os 
tempor白rios, mediante contrata9ao por tempo determinado, na execu9白o 
servi9os, atividades e a加es da 白  rea de saロde, observando situa戸es de 
excepcional interesse p自blico a serem atendidas 

2. Que o Municipio de Po加es realizou Credenciamento de Prestadores de 
Servi9os de Sa"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。  374/2017 de 10 de 
novembro de 2017 a contrata"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  saude da popula頭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, 

p 
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薫器EFINE:器URA MUNICIPAL DESECRETRIA MUNICIPAL DEこ留ES 

CNPJ: 11.113.324/0001-52; 

unidade de carter excepcional e temporrio, instituido pelo Minist6rio da 
Saロde atrav白s da Portaria No 1.445, de 29 de maio de 2O20l; 

5. Que a Unidade acima descrita 白  espa9o fisico estruturado pela gesto 
municipal exclusivamente para o acolhimento e atendimento de usu自rios com 
queixas relacionadas aos sintomas de Covid-19, emerg白ncia de saude pロblica 
de importancia internacional, sendo estrat6gico dentro do sistema de sa"de 
posto que o paciente 白  atendido por equipe dedicada e especificamente 
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 respiratria aguda grave na Unidade 
de Pronto Atendimento, com consequente reconfigura,o dos processo de 
trabalho, notadamente no que diz respeito a s normas de biosseguran9a, com 
vistas a nao contaminar outros paciente, e prestar assist6ncia especializada de 
Urg白ncia e Emerg白ncia. E assim, fez-se necess自rio aumentar o mero de 
profissionais enfermeiros na referida unidade e dar continuidade ao servi9o que 
j白  vinha sendo prestado 

2. Ata de Credenciamento N.2412020 que declarou que o prestador de servi9os a 
seguir qualificado foi credenciado para a apresta9首o do servi9o em esp白cie, 
por atender a todas as exig6ncias editalicias, 

servimos-nos do presente para solicitar a contrata頭o  do servico descrito a sequir、  
atrav's de inexiciibilidade de Licitacao, nos termos e condicoes que sequem: 

1. Modalidade: Presta,o e Servios da qualidade de Pessoa Fisica 

2. Servi9o a ser contratado: Servi9o de Enfermagem em Unidade de 
Atendimento e Enfrentamento 白  COVID1 9 e Unidade de Pronto-atendimento 
na assist白ncia a pacientes suspeitos ou diagnosticados com a COVID 19 os 
seguinte prestador de servio (Tabela 01 ー  item 24 do edital 005/2029); 

3. Qualifica9ao do Prestador: 
a. Nome: SUSILENE DA SILVA CARVALHO. 
b. Endere9o: Rua 01, n.51. Lot Nuncio. Bairro Sa6 Paulo, Po6es-Ba, CEP 

45.260-000; 
c. CPF: 822.016.175-20; 
d. Inscri9昏o no COREn : 642.662 - ENF; 

1 Disponvel em: https:Jノwww.cosemsba.org.brノwp-contentluploads/2020/06/PORTARIA-N%C2%BA-i.445-DE-29-DE- 

MAIO-DE-2020-PORTARIA-N%C2% BA-i. 445-DE-29-DE-MAIO-DE-2020-DO U-Irnprensa-Naciona l.idf 

e 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE POC(うES 
G4BINElE DA SECRET'RIA MUNlClP二4LDESAl7DE 
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES 
GABINETE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

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

e. Valor Global Estimado (R$): 2.800,00 
f. Vig.ncia: 01 de outubro a 30 de novembro 
e. Valor Global Estimado (R$): 2.800,00 
f. Vigência: 01 de outubro a 30 de novembro. 

4. DotaC自o Or9ament白ria que o contrato deve onerar: 4. Dotação Orgamentbria que o contrato deve onerar: 

Secretaria Secretaria Municipal de Saúde 

Unidade Orçamentária: 03.07.01 - Fundo Municipal de Saúde de Poções 

Projeto / Atividade: 2038 - Manutenção da Secretaria de Saúde 

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

2.040 — Gestão das 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: 

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

edital 005/2020) 
Ill- 	Termo de Credenciamento; 

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

edital 005/2020) 
III- Termo de Credenciamento; 

Dada a urgencia da necessidade e a progressao da doen9a no territ6rio, solicitamos 
tramita'o imediata, nos termos da legisla戸o pertinente. 
Dada a urgência da necessidade e a progressão da doenga no território, solicitamos 
tramitação imediata, nos termos da legislação pertinente. 

Respeitosamente, Respeitosamente, 

LORENA SANT' ' SCARENHAS 
Secretria Municipai de Saロde 

Gestora do Fundo Municipal de Saロde 

LORENA SANT 	SCARENHAS 
Secretária Municipal de Saúde 

Gestora do Fundo Municipal de Saúde 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
CNN: 14.200.242!OQ鑓-65 
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ANEXO II ANEXO II 

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 No005/2019 Credenciamento N° 005/2019 

lima. Sr. Secretrio Municipal de Sa"de de PO96ES Ilma. Sr. Secretário Municipal de Saúde de Pogees 

PROPONETE: SUSILENE DA SILVA CARVALHO 

CARACTERIZA- 
9Ão: 

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

AREA DE ATUA-
ÇÃ0: ENFERMAGEM 

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

COMPLEMENTO: Casa 
-TELEFONE Cl 
DDD Fixo: () Celular (77) 99989 8709 
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) proced menlo(s) a serem realizados dever' ser descritos exatamente conforme Tabela constante OBSERVAC 0: 0(s) proced mento(s) a serem realizados devert ser descritos exatameMe conforme Tabela constante 
no Anexo I. Descri6es fora do padr'o n'o ser'o consideradas. no Anexo I. Descrições fora do padrao não serão consideradas. 

Na condi戸o de proponente acima quaficado, vimos atrav白s do presente documento requerer o 
credenciamento para a presta"o de servi9os conforme edital e regulamento publicado por esta 
secretaria, dedarando, sob as penas da lei, que 
ai As informaces prestadas neste pedido de credenciamento s白o verdadeiras; 
b) Qualquer fato superveniente impeditivo de credenciamento ou ce contrata9ao sera inTormaao; 
c) Conhece os termos do Edital de Credenciamento bem como as informa"es e condi96es para 
o cumprimento 
das obriga96es objeto do credenciamento, com as quais concorda; 
d'i Aceita e Est白  de acordo com as normas e tabela de valores definidos; 
e) N白o se encontra suspenso, nem declarada inidoneo para participar ae licita9oes ou contratar 
com org白o ou 
entidades da Administra"o P"blica; 
f) N白o se enquadra nas situa96es de impedimentos previstos no edital do credenciamento; 
g) Os servi9os 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  presta9白o dos 
servi9os conforme exigido; 
hl Realizar自  todas as atividades a que se prop6e 
Anexando ao presente requerimento toda a documentaao exigida no edital ae creaenciamento, 
devidamente assinada e rubricada, pede deferimento, 

Na condigão de proponente adma quaficado, vimos através do presente documento requerer o 
credendamento 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 sdo verdadeiras; 
b) Qualquer fato superveniente impeditivo de credenciamento ou de contratação será informado; 
c) Conhece os termos do Edital de Credenciamento bem como as informações e condições para 
o cumprimento 
das obrigações objeto do credenciamento, com as quais concorda; 
d) Aceita e Está de acordo com as normas e tabela de valores definidos; 
e) Não se encontra suspenso, nem declarada inidõneo para participar de licitações ou contratar 
com Orgão ou 
enfidades da Administraçáo Pública; 
f) Não se enquadra nas situações de impedimentos previstos no edital do credenciamento; 
g) Os serviços pleiteados para credenciamento são compativeis com o seu objeto social, com o 
registro no Conselho profissional competente, com a experiência, a capacidade instalada, a infra- 
estrutura adequada prestação dos 
serviços conforme exigido; 
h) Realizará todas as atividades a que se prop6e. 
Anexando ao presente requerimento toda a documentação exigida no edital de credenciamento, 
devidamente assinada e rubricada, pede deferimento, 

Poゆes-Ba, 25 de setembro de 2020 Pogões-Ba, 25 de setembro de 2020 

弘臓叉N、 dci ら誌武mし畷hD 
SUSILENE DA SILVA CARVALHO 

?)13,y)A9.iNft aQx 1/4it'\\D. -tQmkau, 
SUSILENE DA SILVA CARVALHO 



PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

ANEXO V川  

TERMO DE CREDENCIAMENTO PESSOA FiSICA 

TERMO DE CREDENCIAMENTO DE 
PRESTADORES DE SERVI9OS DE 
ENFERMAGEM QUE ENTRE SI CELEBRAM 
O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE 
PO96ES - FMS e SUSILENE DA SILVA 
CARVALHO 

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

	

a 	0978197941 SSP/BA. e do CPF n。 010.775.695-13. SECRETRIA MUNICIPAL 

	

ー 	DE SAUDE, devidamente nomeado pelo decreto n。  173 de 02 de JUNHO de 
2020, neste ato denominado CREDENCIANTE e de outro lado SUSILENE DA 
SILVA CARVALHO, Brasileira, solteira, Enfermeira, inscrita no COREN sob 
nmero 642.662-ENF, residente e domiciliado 白  Rua 01, N.51, Lot. Nuncio, 
Bairro Sao Paulo, Poゆes-BA, CEP 45.260-000, inscrita junto ao CPF sob o n。  
288.016.175-20 e RG 0797076379, tem entre si justo e aven9ado o presente 
CREDENCIAMENTO, sujeitando-se CREDENCIANTE e CREDENCIADAa 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 a rea da 
Saロde, bem como fica reconhecida白  situa9巨o de inexigibilidade de licita弾o, com 

	

- 	fundamento no caDut do art. 25 e demais dispositivos aplic白veis, da Lei no. 

	

V 	8.666, ae 21 aejunno ae 199:3, e no taitai ae unamamento I-'UDUCO w uDiiUi- 
FMS; 

Clausula Segunda ・・  Do Objeto 
O CREDENCIADO, como profissional liberal, de forma aut6noma, prestar白  
Servi9os de Enfermagem em Unidade de Atendimento e Enfrentamentoa 
COVID19 e Unidade de Pronto-atendimento na assist白ncia a pacientes 
suspeitos ou diagnosticados com a COVID 19 (Item 24 da Tabela 01, anexa 01 
ーEd iね~005-FMS). 

Clusula Terceira - Dos Valores e Forma de Pagamento 
Pelos servi9os credenciados na Clusula Segunda o presente termo ter a valor 
Global estimado de R$ 4.200,00, devendo ser pago de forma parcelado, 
conforme valor contido no edital, at6 o 100 (d白cimo) dia do mes subsequente ao 
vencido 

軍／  

Cl自usula Quarta - Das Obriga96es e Carga Horria 



，ン  

8.1 - Na hip6tese de ocorrncia de descumprimento, de qualquer regra estabelecida 
nas cl白usulas 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 legisla9ao vigente aplic白vel 白  mat白ria posta, ficando respons白vel pela repara"o 

8.1 - Na hipótese de ocorrência de descumprimento, de qualquer regra estabelecida 
nas cláusulas do presente ajuste, pelo CREDENCIADO, por não atendimento de 
serviços determinados pela CREDENCIANTE, importará em descredenciamento do 
profissional, unilateralmente, sem prejuizos das sançães penais, conforme dispuser 
a legislação vigente aplicável matéria posta, ficando responsável pela reparação 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PO9OES 
ESTADO DA BAHIA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES 
ESTADO DA BAHIA 

4.1 - O CREDENCIADO fica obrigado a executar os servi9os com carga horria 
de vinte horas semanais, conforme determina戸o do gestor municipal. 
4.1 - 0 CREDENCIADO fica obrigado a executar os serviços com carga horária 
de vinte horas semanais, conforme determinação do gestor municipal. 

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 serto de responsabilidade da 
CREDENCIANTE, ficando o CREDENCIADO desobrigado de tais despesas 
operacionais. 

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

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

． 

	

	濃漂塁農認農慧禦轟悲霧凸 lA'istos nas seguintes dota戸es 
or9amentarias 

CLAUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA 

1111 

	

	_ Os recursos decorrentes dessa contratação estão previstos nas seguintes dotações 
orgamentárias: 

Secretaria Secretaria Municipal de Saúde 

Unidade Orçamentária: 03.07.01 - Fundo Municipal de Saúde de Poções 

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

2.068 — Enfrentamento da Emergência em Saúde — COVID 19 

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

Fonte de Recurso: 14 

02 

Cl自usula S'tima ・  Da Habilita9ao Profissional e do Registro 
Compete ao profissional CREDENCIADO, e sob a sua responsabilidade e f, 
admitida a veracidade ideolgica documental, a exibi●o da documenta戸o formal 
probat6ria de sua habilita9含o e registro para exercicio profissional, bem como o 
Curriculum Vitae, no que dispuser a Lei vigente aplicavel a materia, conferindo ao 
CREDENCIANTE, o encaminhamento ao Egrgio Tribunal de Contas dos Municipios 
para o obrigat6rio registro e demais fins de mister. 

Cláusula Sétima - Da Habilitação Profissional e do Registro 
Compete ao profissional CREDENCIADO, e sob a sua responsabilidade e fé, 
admitida a veracidade ideológica documental, a exibição da documentação formal 
probatória de sua habilitagão e registro para exercício profissional, bem como o 
Curriculum Vitae, no que dispuser a Lei vigente aplicável a matéria, conferindo ao 
CREDENCIANTE, o encaminhamento ao Egrégio Tribunal de Contas dos Municipios 
para o obrigatório registro e demais fins de mister. 

Clausula Oitava - Das Penalidades Cláusula Oitava - Das Penalidades 

I • 



PREFEITURA MUNICIPAL DE PO9OES 
ESTADO DA BAHIA 

civil e criminal de danos causados ao paciente, decorrente de a弾o ou omisso 
volunt白ria, negligencia ou impericia, respeitado o devido processo legal. 

8.2 - Na hip6tese de apenamento do CREDENCIADO, com multa de 2%(dois) 
por cento do valor global do termo de credenciamento, o valor da mesma ser 
descontado automaticamente dos pagamentos que lhe forem devidos pela 
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 presta9ao de servi9os com 
remunera弾o a titulo de honorrios, nao constituindo vinculo empregaticio nem 
qualquer outra rela9白o trabalhista, que nao a de realiza弾o de servi9os 
profissionais, regulados por legisla戸o prpria, fora das cl自usulas da C.L.T., 

t 	como tamb6m, e de conseou6ncia. desobriaado a CREDENCIANTE de aualauer 
onus aecorrentes ao sistema tracainista 

Cl自usula D'cima - Do Foro. 
Para dirimir qualquer dロvida e declarar direitos, que se fizerem necess白rios no 
decorrer da execu9含o do presente ajuste, fica eleito o Foro da Comarca de 
Po加es-Ba, renunciando qualquer outros por mais especial e privilegiado que 
sejam. 

Cl'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 

 

Po戸es~BA 

 

de setembro de 2020 

I 

  

  

LORENA SANTOS MASCARENHAS 
Gestora do Fundo Municipal de Saロde 

&b武いAA販駅wfw、叫又b 
SUSILENE DA SILVA CARVALHO 

Credenciada 

TESTEMUNHAS 
10. 	 2o 
Nome: 	 Nome: 
CPF: 	 CPF 	  
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PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 

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

COMISS O ESPECIAL DE CREDENCIAMENTO DE SERVICOS DE SAbDE 

ATA. 02412020 - ABERTURA E JULGAMENTO DO PROCESSO PARA CONTRATA9AO 
DE SERVIOS DE SAODE - EDITAL N。  005/2019 

Aos 25 dias do mes de setembro de 2020, 自  s 08:45 mmn, reuniu-se na Sede da Secretaria 
Municipal de Saロde de Po96es situada 白  Rua Cardeal da Silva, 75, Centro, a Comissao Es- 
pecial Respons白vel pelo Credenciamento de Prestadores de Servi9os de Saロde do Munic「- 
pio de Po"es/BA, formalmente designada atrav6s da Portaria N。  049 de 20 de dezembro de 
2019, para abertura e julgamento da documenta9ao de habilita9ao de Prestadores de Servi- 
9os de Saロde referentes ao Credenciamento regido pelo Edital - N。  005/2019, seus anexos 
e aditivos. Aberta a reuniao, 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: Sirlndia 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 005/201 9, inclusive 
levando em consideraCao os aditivosN. 001 e 002/2020), em perfeita conformidade com a 
Lw.bbb/i. uanao seguimento, a presioente intormou que mne toram entregues a docu- 
menta,o de 04 (quatro) postulantes a credenciamento, todos na condiao de pessoa fIsica, 
para presta,o de servi9os na 白  rea de Enfermagem para atendimento e enfrentamento da 
COVID-1 9. Os Envelopes foram conferidos quanto 白  inviolabilidade e os dizeres de endere- 
9amento, estando conforme as exig6ncias e ditalcias. Posteriormente os envelopes foram 
abertos e seu conteロdo comparados com o solicitado no edital 005/2019, conforme caracte- 
riza,o juridica. Ap6s a an自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 presta9首o do servi9o N.24 da tabela 01 (Anexo 01 do edital 005/2020), a 
saber, Servi9o de Enfermagem em Unidade de Atendimento e Enfrentamento a COVID19 e 
Unidade de Pronto-atendimento na assistncia a pacientes suspeitos ou diagnosticados com 
a COVID 19 a seguinte prestadora de servio: 1) LUZIANI SANTOS SCHETTINI, Brasileira, 
solteira, Enfermeira, inscrita no COREN sob nロmero 581 .861-ENF, residente e domiciliado 自  
Rua Coronel Maneca Moreira, 134, Centro, Po96es-Ba, CEP 45.260-000, inscrita junto ao 
Clasob o n。  026.341.375-67 e RG 1145518044; 2) SHARLINE SOUZA LIMA. Brasileira 
soltEira, ftnlermelra, inscrita no uUwzrl soo numero uuu- りb.b4aーtNr, residente e d omiciii- 
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 COREN sob n"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 numero 642.662-ENF, residen- 
te e domiciliado a Rua 01, N.51, Lot. Nuncio, Bairro S白o Paulo, Po96es -BA, CEP 45.260- 
000, inscrita junto ao CPF sob o n。  288.016.175-20 e RO 0797076379.A Presidente fez 
questo de que constasse em ata que nada tinha ficado a tItulo de pendencia. Nao havendo 
mais pleiteantes a avaliar e nao tendo mais do que tratar e registrar, a St Presidente agra-
deceu a presen9a de todos e deu por encerrada a reunio quando, para fins de direito la- 
vrou-se a presente ata, que vai assinada pelos membros da Comiss白o que permaneceram 
at6 o final desta. 

Em Po96es - Bahia, 25 de setembro de 2020 
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Membro 
Sirlndittunha Nascimento 

Membro 

fl PREFEITURA MUNICIPAL DE POcoES 

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

COMISSAO ESPECIAL DE CREDENCIAMENII'O DE SERVIcOS DE SAtDE 

Deb論読醗b ...DeborIf eSouza Silva Cardoso 
Presidente 
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● CdEnd器nthbuiflte: 51器01 (LOT.NtJNCIOにI し  yr 

SAO PAULO poCOEs - BA - CEP: 45zbO-UUU 

CPPICNPJ: 822.016,175/20 

＝艦思I搬』l盟艦詰蕊とOcOES 
麟鴛鴛聾響二，『に一篇嚇  

CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITO 

N。  00035612020 

Nome(Raz言O Social: SUSILENE DA SILVA CARVALHO 

Nome Fantasia 

RESSALVADO O DiREけODA 『ー A ZCト  i (いM・一,ご (-Ir,八； CODnAR a Wen' irn n.., J'iL_ \ L/亡r,imnc'Q* ir ''tREM A, SERUI 'LI*J '.4UL I 

APURADOS POSTERIORMENTE. じ二RVlfl AD'D QUE. ATE A PRESEN ir DATA NAO CONSTAM o'aros 

Observa9百o 
""""""""""""'""""""""""""“官“”胃一””"""""”・”“”女”“"“血“"'"'"""""""""""""""" 

_________ 

"""""""""""""""""."""""k***b* ****************** ********** 

“~．~“，""'"","""“…*.** ****************************-** *********************** * * ***** *****a-.・  *****3*****a*******fl*****i 

","""""""""""“~“'"”，………ー””…●””●… * ******************-* ********** 

. Esta Certdo foi emitida em 0710812020 corn base no Codigo Trihu伯rio Nar.nnal 回 n。 5.172/66 

Certid自o v自lida ate:e 05/11/2020 

Cddigo de controle da certidao 5100026284 

棚井 

Aen"o: Qualquer rasura tornnra o presente dacurrcnto nulo 

朴  I I I 
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SECRETARIA DA FAZENDA 

Certid豆o Ne藍atiy'. ie 

(Emitida para os efeitos das am113 a 114th Lei 3.956 doll de dczetvthqo da 1931- C6dIgo 
Tribuuri a cioE at・do d' a"hin 

Cod ・三  ×’2"232257O19 

眼x"' 

SUSILENi lA SlI.V 、こ A 'J一、l 

旧SCFtiAo CSTADJAL 

．川h''S-2り  
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BRASIL 	A繊‘'' 

『やReceita Federat 

CertidaoI IliHrrie: 

MlSe豊認od票AZENDAceita Federal do Brasil 
procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

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

UNIAU 

Nome: SUSILENE DA SILVA CARVALHO 

CPF: 822.016.175・20 

薫鷺難誓蕪議燕議蕪鷺  

Fazenda Nacional (PGFN) 

Esta certido se refere 白  situa9加 do sujeito pass・ o no 白  mbrto da RFB e da PGPN e abrange I nclusie 

as contribui96es soc旧 $ previstas rias ahrrus 冨 ' d do par白grafo uri'co do art ll da Lei n。  8212. de 

24 do julho de 1991 

A aceita9ao desta certid白o esta condicionada 日  erificaりao de sua autenticidade na Internet, nos 

endereos chttp://rlb.9OV.br> ou <http://vw. pgtngov  br> 

Certid自oeniitida gratuitamente corn base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n。  1751, de 2/10/2014 

Emitida a s 16:10:2d do dia 06/Oa2020 4iow e data de Brasilia' 
V自lida at 02/02/2021 
C6digo de controle da certidao B648.CE4C.EOC2.BBD9 

Qualquer rasura ou emenda in'alidara este documento 

Nび裏i ・ 	、り 主 	

国Pipaiar paoTriapa' 3 irnpss.:. 

m"ws"""J氏aIa伯za由g叫U sem c "Ic er t oa。亡NOCoiuittainterJE,mtecertith。  h l I,-treaspつTi四＝2とN一B4。lbl 75a鳳胆55四e.=0 
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JUSTIA ELEITORAL 

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 

CERTIDAO 

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

. Eleitor(a): SIJSILENE DA SILVA CARVALHO 

Inscri‘白o: 0902 5067 0523 	 Zona 

Municfpio: 38016 - PLANALTO 

Data de nascimento: 15/09/1980 	 Domi 

Filiaぐ合o: ー  NEUZA RODRIGUES DA SILVA 
- EDIVALDO CARVALHO 

Ocupa（首o declarada pelo(a) eleitor(a): COMERCIANTE 

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

Res.-TSE flQ 21.823/2004: 
O conceito de quita中o eleitoral redne a plenitude do gozo dos direitos polticos, o regular exerccio do voto, 
salvo auando facultativo, o atendimento a convocaCbes da justia Eleitoral para auxiliar os trabalnos 
raivos ao oleito. a inexistencia ue muitas apncaaas, em carater aerinicivo, peta justi'a eieitorai e nao 
r酬itidas, excetuadas as anistias legais, e a regular prestaCao de contas ロe campanna ejeitorai, quanco se 
tratar de candidatos. 
A plenitude do gozo de direitos polticos decorre da inocorr白ncia de perda de nacionalidade; cancelamento 
de naturaliza戸o por senten'a transitada em julgado; interdi戸o por incapacidade civil absoluta; 
condena‘言o criminal transftada em juigado, enquanto durarem seus efeitos; recusa de cumprir obriga戸o a 
todos imposta ou presta戸o alternativa; condena中o por improbidade administrativa; conscri 白o: e op'o, 
em Portugal, pelo estatuto da igualdade. 

Esta certid'o de quita''o eteltoral' expedida gratuitamente. 
Sua autenticidade podera ser contirmada na pagina ao iriounai superior ヒieitorai 
na Internet, no endere'o: http://www.tse.jus,br ou pelo aplicativo e-Ttulo, por 
meio do c6digo: 

PCF3.XYFE.XDDR,XQEZ 

Zona: 139 	Seg白o: 0070 

UF: BA 

Dom icflio desde: 02/05/1996 
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Ca 
Con s elh国egiorial de Enfermagem da Bahb 

CERTIDAO INSCRICIONAL 
N.o 13522/2020 

Certificamos que SUSILENE DA SILVA CARVALHO, CPF: 822.016.175-20, 
encontra-se Cevidarnente registrada e habilitada nos termos da lei para o 
exercido proFissional da enfermagem, como Enfermeira, sob o nロmero 642662-,&- -1- 
crjr,. cia acorロo corn o disposto na Lei fl.0 7.498/86, regulamentada pelo 

A 	uecreto fl.1-' 94.406/57, que disp6e sobre a regulamenta9含o do exercicio daa 	_-- 	 - 
e 	enrermagern rio irast ena Lei fl.0 5.905/73, que disp6e sobre a criac5o dos 

, onseinos 1-eロerai e Regionais de Enfermagem. Certificamos, ainda, que at' a 
presente . aata, nao consta em seu prontu白rio processo de infraco 
eucajulscipijnar transitado em julgado, conforme preceitua o C6digo de lica 
uus prorissionais o e EnFermagem - Resolu9含o Cofen ri.0 564/2017. 

ATENいO: Conforme a Decis昏o Coren-BA n.o 108/2020, a apresenta9言o desta 
certid旨o permite o direito ao exercicio profissional na ausさncia da Carteira de 
Identidade Profissional em car白ter temporrio e por excepcional interesse 
pロblico. A mesma dever白  ser apresentada juntamente com documento de 
identidade pロblico. Esta certid含o tem prazo de validade at' o dia 19109/2020, 
podendo ser prorrogado sucessivamente, mediante portaria. 

OBSERVAいO: A confirmag首o da autenticidade desta Certid5o pode ser feita 
atrav6s da ooc旨o Conferncia de Certido do servico de autoatendimento. no 

, enuerego: www・coreri一ロa ・gov・ oriautoatenoimento 

Salvador, 28 de julho de 2020 

t- 撫黒認無  clk SB Maria In z Mora sAlves de Fani;taS 
Coren-BA 2507ユーE N F-rn 

Presidente 
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Tempo Restante: 59:42 

Extrato de D白bitos 

G血u立胆皿」皿「ュ血止  

Nome : SUSILENE DA SILVA CARVALHO 

No de Inscri9o: 642662-ENF 

Tipo de Inscri9白o: ENFERMEIRO(A) 

Data da Inscri9呑o: 28/07/2020 

Data do Vencimento: 

Situa9ao: ATIVO 

Data da SituaCao: 28/07/2020 

CPF/CNPJ: 82201617520 

Identidade: 0797076379SSP・BA 

Email: suzzysilva100@hotmail.com  

Extrato de D自bitos Processado At :12/08/2020 

NAO CONSTAM D'BITOS 
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0710812020 

Minist白rio da Fazenda 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 

Comprovante de Situa9百o Cadastral no CPF 

No do CPF: 822.01 6.1 75-20 

Nome: SUSILENE DA SILVA CARVALHO 

Data de Nascimento: 15109/1980 

Situa9白o Cadastral: REGULAR 

Data da Inscri9言o: 10/12/1999 

Digito Verificador: 00 

Comprovante emitido 自  s: 10:01 :37 do dia 07/08/2020 (hora e data de Brasilia). 
C6digo de controle do comprovante; 253E.3512.8CC2.5A79 

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

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

I/I 





S(JSILENE DA SILVA CARVALHO 

Dados Pessoais: 
Endere9o: Rua 1, n。51 ,Lot. Nuncio, Bairro S白o Paulo. 
Contato: (77) 99989-8709 
Email: suzzysilval O0@hotmaiLcom 

y旦正」」とy' 
Busco oportunidade para atuar como enfermeira, fazendo parte do quadro de 
funcion自rios, colocando em prtica a teoria e a experi白ncia profissional 

adquirida durante a gradua戸o, acessando as oportunidades atuais e futuras 
do mercado de trabalho. 

Formacao Acad6mica  
Ensino M白dio Centro Educacional de Planalto 
Graduada em enfermagem pela Faculdade Independente do Nordeste 
FAINOR- 2018.1 
P6s-Gradua戸o em terapia Intensiva e Urg色ncia e Emerg6ncia 
(em andamento). 

Cursos  
A9首o de Sa自de (InfoMed) 

Pun"o Venosa (InfoMed) 

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

Projeto de Extens白o: Mais Sa自de na Escola (FAINOR) 

IV Semana de Enfermagem (FAINOR) 

V Semana de Enfermagem (FAINOR) 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
CNPJ: 14.2OO.242!OOO1一55 

、”‘耳・ “'"p, 

A SECRETARIA DE FINAN9AS 
SETOR DE CONTABILIDADE 

De acordo com a solicita9白o da Secretaria Municipal de Sa"de, determino que Vossa Senhoria 
nforme quanto さ  existenth de recursos orament会rios capazes de atender 白  respectiva despesa 
- servi9o de Enfermagem em Unidade de Atendimento e Enfrentamento a COVID19 e Unidade 
de Pronto-atendimento na assistencia a pacientes suspeitos ou diagnosticados cam aCOVID 19 
os seguinte prestadora e servi9o( Tabela 01 - item 24 do edital 005/2029) 

Gabinete do Prefeita 25 de setembro de 2020 

Leartd一  -一  r,jj9 frlatcarenhas 
ri: eiに ru uniFpai 

● 



f P.L x&‘ し B．ごニニ、ノー、 iCiPAL DE POCOES 
CNPJ: 14.200.242/8001-65 

（志証て二扇こブ  

DO SETOR DE CONTABILIDADE 

PARA GABINETE DO PREFEITO 

Senhor Prefeito, 

Tendo em vali apresentfinanceira e鷺)S relevantesdeve ser atementria com騰apontados no vosso expom a urgncia solicitadamentria Anual e Com灘鴛os quedisponPlano鰹

認嵩器鼠躍農器織撫凝需総二器緊 e da presente solicita"o serixo: 

Secretaria 	Secretaria Municipal de Sa自de 

Unidade Or9ament白ria: 	03.07.01 - Fundo Municipal de Saude de Po96es 

Projeto / Atividade: 2038 - Manuten9ao da Secretaria de Saロde 

2.044 - Manuten9含o do Bloco MAC - M白dia e A!ta complexidade 

2.068 - Enfrentamento da Emergきncia em Saude - COVID 19 

Elemento de despesa: 	33,903600 

Fonte de Recurso: 	14 

02 - exceto para a atividade 2068 

Po96es - BA, 25 de setembro de 2020 

AtenrInぐ,rnentP 

轟。鼠  V O ewu L'oniaoii 

33.90.36.00 一Outros Servios de Terceiros Pessoa Fisica 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
CNPJ: 14,200.242/0001-65 

GABINETE DO PREFEITO 

Do: Gabinete do Prefeito. 
Para: Procuradoria Juridica 

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

pedido da Secretaria Municipal dc Saude, encaminha para deferimento e aprova9o desta 

Pro、drador」 a. f、 iCiCIlLC t'3 ,)t)LC。 ,,:a dmiiisLcaiivo o。. 】  67/2020. considerando a necessidade da 

servi9o de !ntrm己geteー熱二翼二dご ‘L Atendimento e Enfrentamento a COVID19 e Unidade de 

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

seguinte prestador dc servi9o ':rahela 01 -i tem 74 do eWtal 005/2029). 

Em tempo soiicho pareしcI huluico quanto a legitimidade do procedimento para sua 

legalidade, em contormdade corn a Lei 8.b66/93, a fim de que a Comissao de Licitaao possa 

executar suas atribui96es corn a modalidade/procedimento apropriada. 

Aguardamos a vossa aprecia車o e aprova9巨o se em consonancia. 



I 
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難 PREFEITURA MUNICIPAL DE POcoES 

ESTADO DA BAHIA 

PARECER JURDICO 

e 

EMENTA: 	Processo 	Administrativo 	n. 

167/2020/Secretaria 	Municipal 	de 	Sa"de. 

Inexigibilidade n. 077/2020 FMS. 

Objeto: Contrata戸o direta por inexigibilidade de 

licita戸o referente a servi'os de enfermagem em 

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

assist白ncia a pacientes suspeitos ou diagnosticados com 

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

Credenciamento n 005/2019. 

Assunto: Parecer Juridico 

CONTRATADO: SUSILENE DA SILVA CARVALHO 

e 
Versa o presente parecer acerca do requerimento 

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

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

Unidade de Pronto Atendimento e Enfrentamento ao Covid-iS 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 servio e colacionou aos autos ampla documenta戸o da 

profissional especializada. 

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

Administra‘谷o Publica' sempre o procedimento licitat6rio, sendo as 

exce96es previstas em lei. 

P9a. da B日「司引ra,02- C・ntio-Po9OestB旦一 Fon・ロ7)3431るSoc）一 F日×口7)3431-5805 



離 PREFEITURA MUNICIPAL DE POcoES 

ESTADO DA BAHIA 

Sucintamente, o mestre Hely Lopes Meirelles versa sobre a 

licita戸o: 

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

proposta mais vantajosa para o contrato de seu interesse". 

Muito embora a regra geral para se contratar com a 

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

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

procedimento licitat6rio para a contrata9含o com a Administra9谷o Pロblica. 

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

inexigibilidade de licita戸o j' mencionados anteriormente. 

Prescreve o art. 25 do Estatuto das LicitaC6es ser inexigvel 

a licitag言o quando houver inviabilidade de competi9首o para os servi9os 

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

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

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

desempenhos anteriores, estudos, experi白ncias, publica96es, 

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

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

a 

	

	essencial e indiscutivelmente o mais adeauado 白  olena satisfac谷o do 

oojeto ao contrato. 

No presente caso, a profissional em enfermagem SUSILENE DA 

SILVA CARVALHO participou do ato administrativo de chamamento p白blico 

chamado credenciamento que pr'-qualificou profissionais de nvel 

superior e empresas para a presta戸o de servi'os temporrios. 

Cumpre salientar de antem含o que inexiste no ordenamento 

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

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

ado9首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 - CanU-Pロ96e&Ba ・  Fono77)3431 -58w - Fax (77)3431-6805 

f 



趣 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含o do Plen'rio do Tribunal de Contas 

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

"Finalizando, constatamos ter ficado devidamente esclarecido 
no processo TC 008.797/93-5 que o sistema de credenciamento, quando 
realizado com a devida cautela, assegurando tratamento ison6mico aos 
interessados na presta戸o dos servi'os e negociando-se as condi'6es de 
atendimento, obt'm-se uma melhor qualidade dos servi9os alm do 
menor pre'o, podendo ser adotado sem licita戸o amparado no art. 25 da 
Lei 8.666/93." (Decisきo n。  104/1995 - Plenrio) (grifo). 

Ressalte-se ainda que em diversas outras oportunidades o 
Tribunal de Contas da Uni含o adotou o mesmo posicionamento, que, 
inclusive, foi adotado tamb6m pelos Tribunais de Contas Estaduais, 
podendo-se afirmar com certeza que est' pacificado o entendimento no 
sentido da legalidade do sistema de credenciamento. 

Conforme leciona S6nia V. K. Tanaka (Sistema de 
credenciamento.2003, Pg 3367"a vantagem do referido sistema ' 
justamente essa: ap6s a avalia戸o de toda a documenta9百o encaminhada 
pelos interessados, estes restar谷o credenciados junto 白  Administra戸o 
Pロblica, que poder', a qualquer momento e independentemente de 

一 	aualauer outro orocedimento. contrat-los oara a orestacきo dos servicos 
W 	que se tizerem necessarios, observadas as condi'bes estabelecidas no 

instrumento convocat6rio, inclusive o pre9o." 

E evidente que os processos de dispensa e de inexigibilidade 

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

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

legalidade, impessoalidade, moralidade, igualdade, publicidade e 

probidade administrativa impostos 白  Administra戸o Publica. 

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

Ministro Homero Santos, relator do processo que aprovou o Regulamento 

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

particularidade do CREDENCIAMENTO' que permite buscar em todas as 
Pa. da Bandeira.02 - Centm-Po96ee/Ba ・  Fone(77)3431 ・  580]-] Fax (77)3431-5805 
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織  PREFEITURA MUNICIPAL DE POc6ES 

艦掬 ,§liADO DA BA竺 
ロ＝ニユー叫プ  empresas e profissionais que preencham as condi96es exigidas 

e aceitem a presta9含o do servi'o desejado, fazendo com que, quanto mais 

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

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

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

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

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

escolhem aqueles de sua preferencia, seja pelo desempenho, experincia 

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

outros requisitos relacionados com suas atividades, expungindo-se dessa 

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

S 

	

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

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

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

credenciadas, o TCU pagar' o mesmo pre9o." 

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

perfeitamente aceita pela jurisprudencia, pelas orienta96es dos Tribunais 
de Contas e pela escassa doutrina que aborda o tema. Isto porque o art. 
25 da Lei 8666/93, ao estabelecer a figura da inexigibilidade de licita9含o, 
n谷o limita a interpreta戸o da inviabilidade de competi'5o, podendo ser 
esta configurada pela existencia de fornecedor exclusivo, ou, conforme 
demonstrado, pela contrata9含o de todos os interessados, vez que 

igualmente n言o haverj competi9きo. 

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

atraves do procedimento de inexigibilidade de licita9含o. 

E o parecer 

Po96es/Bahia, 29 de Setembro de 2020. 

Assess。『

a YANNE MACE 9\MATOS

Assessora Jurdica do Mu4icIpio de Po9。es/BA 
Pa. da Bandeira02 - Conbo-Po6es/Ba ・  Fone(77)3431 -5800- Fax (77)3431-5805 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
CNPJ: 14.200.242/0001-65 

 

IA 

 

MINUTA DO CONTIATO No ...J2020 
CONTRATO DE PRESTAいO DE 
SERVIOS QUE ENTRE SI CELEBRAM A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PO96ES, E 
A 	 EMPRESA 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES, ESTADO DA BAHIA, pessoa juridica de direito 
pりblico, corn sede na Pra9a da Bandefta, 024 - CENTRO - Po96es - Bahia 二  FONE/FAX (77) 
3431-5820, inscrila no CNPJ suO n.c i4.242.20010001-65, neste ato reoresentado oelo ulm.0 
Leandro Arajo Mascarenhas. Prefeto MuniciDal, denominado CONTRATANTPe n emnrPan o a 
empresa  	pessoa Jurdica,I nscrito no CNPJ sob o no 	  com 
endere9o na 	  n。  	, CEP 	, Bairro     representado 

	

一 	por, 	。 	 Portador da Cedula de Identidade sob o no 	 e CPFa 	 - 	 .. 	- ---- _______ 

	

. 	s000n- 一一一，一」 ‘ 	 -一一一，一」 ‘ 1一一一，一」 ‘ 	aqui aenomiriada CONTRATADA, com base nas disposi96es da Lei 
reaer' o.00 ae Cl aejunno、ae 19si e alterada pela Lei ft883194, resolvem celebrar一  o presente 
鷲ntuato ae rrestaao ce servi9os, oriundo da INEXIGIBILIDADE DE LICITA9AO n。  INX.. 
wiI izu'u rivio, rneaiante as c!ausulas e conoIcoes seguintes 

CLAUSULA PRIMEIRA 一 DO O2JETO 

1.1 -Contrata9白o aireta por inexigibilidade de licita9巨o para servio de Enfermagem em Unidade 
de Atsndmonto c- E:frぷ  Lam&d& 白  COVID1G e Unidade de Pronto毎endimento na 
assistencia a pacientes suspeitos ou diagnosticados com aCOVID 19 os seguinte prestador 
de servi9o (Tah&a 01 一 iten 24 do edital 005/2029) 

CLAUSULA SEGUNDA,DO PFZE9O E FORMA DE PAGAMENTO 

2.1 -O pre9o pela execug白o de servi9o global6 de R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais). 
sendo pago, a quantia mensal de . a partir da assinatura do contrato a 30 de novembro de 2026: 
devendo o valor pertinente ser pago Pa1aCONTRATANTE, atrav白s de cheque nominativo ou na 
rnnt, rnrran+c ,.4#, rnM-rロATA fl A 

● CLAUSULA ' ERCEikA ー  bO !rA'O UE VICENCi . DO CONTRATO 

3.1 - O presente contrato iniciar-se-a em 01/1012021) ate 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 nao haja manifesta9ao contraria por qualquer das partes nos trinta dias antecedentes ao 
trmino do prazo aqui estipulado 

CLAUS U LA ロどp rvr' ごブ‘ ー二二．』  二三にCUC三c 

4.1 - Os seM9os objeto do presente cr.trato sero prestados pela Equipe da CONTRATADA na 
sede do CflFTF.ATPNiTC born rnr'n n'.I?nc&2 necess白rio, na sede do CoNTRATAnn 

1-.contatvisitas驚servlefricas襲objetofax-sinrem real薫senteresporna sed襲鷲鴛msextra器
esta
ariart爵ae.器s deiante 

2 - As despesas com o deslocamento, incluindo , a estadia , refei96es e combustiveis ser o
arcadas pelo CONTRATADO. 

CLAUSULA QUINTA . DAS OBRIGACOES 



ti PREFEITURA MUNICIPAL DE POc6ES 

農鴛爵ラ CNPJ: 14.200.242/0001-65 

5.1 - Caber自  ao Contratante 
1. regulamentara atividade a ser exercida pelo Contratado; 
z. apitcar, nas situa9oes cabiveis, as penahdades regulamentares e contratuais; 
.'. cumpnr e 丁azer cumprir as disposi96es regulamentares dos servios objeto do 

presenie instrumento; 
4. efetuar o pagamento do pre9o ajustado pela presta9白o dos servi9os 

5.2 - C Conlratad、ノシ Jt IUc1一,c 亡  
i. exercer as 2t1、 d aaes oc.・：、  dc presente instrumento, em conson自ncia com as normas 

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

iegisia9ao 
3. exercer as atividades objeto do presente contrato com zelo e de forma continua 
I・  1k しLiiN I Nfrk I ,w,. aevera manter, durante toda a execu9自o do contrato, todas as 

conai9oes de rlab山ta9ao e qualifica9白o exigidas na licita9ao, conforme Drevisto no Art 
つ  o, inciso Ali aa Lei nv d.bbiIS3 

Par白grafo ロ  nico: A empresa dever apresentar junto com a(s) nota(s) fiscal(is) e/ou fatura(s'i 
i. rrova ae regularidade imito a Fazenda MuniciDal: 
ii. rrova ae regularidade junto a Fazenda Estadual; 

Ill. 	Prova de reaularidade iunto 白  Fazenda Federal. referente a Divida Ativa da Uniao e
Tributos Fe er is: 

IV. 	Prova de regularidade junto a Justi9a do Trabalho. 

CLAUSULA SEXTA - DA RESCISAO 

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

6.2 - A CONTRATANTE poder白  rescindir, unilateralmente, este Contrato, independente de 
interpela9白o judic'?! CL! extra ufoロ!, sempre que ocorrer por parte da CONTRATADA, 
conforme art. 78 da lei 8.666/93 
6.3 - A inexecu9合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 Administra9含o P"blica, em caso de rescisao 
administrativa prevista no art. 77 e seguinte da Lei n ・  8.666/93 e suas altera96es. 

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

CLAUSULA SETIMA... DA CESSAO OU TRANSFER月NCR 

7.1 - O presente contrato n白o podera ser objeto do cess白o ou transferncia, no todo ou em 
parte 

CLAUSULA OITAVA~flAt flEUt' 't- P .rsrt. rL;'In..ILJMUC 

鷲諾鰻熊峯静慧
I, de qua!quer dasprevistas na Lei 6.6鍛鵠contidas nontida a prvia讐霊  

§lo- Amdecaco撚難鷺鰻tratpara licitarnfrao. 背:nsejarcontrata「器
？enso ou a

a prefeitura讐議g窓  



Vi PREFEITURA MUNICIPAL DE POcoES ＝  』＝、  

§2。ー  A multa ser白  graduada de acordo com a gravidade de infra9o, nos seguintes 
''[Ti且es maxirnos 

I 一ーと元 (Lr& 	、二一ー ‘ ニ  
nao realizado 

ニ ..e atraso sobre o valor da parcela do fornecimento 

§ 3o - A Administra9白o se reserva ao direito de descontar do pagamento devido 白  
contratada o valor de qualquer multa porventura imposta em virtude do 
descumprimento das condi96es estipu'adas no contrato 

§ 40 - A multa prevista nesta d白usula nao tern carter compensat6rio e o seu pagamento 
n白o eximir白  o Contratado da responsabilidade de perdas e danos decorrentes das 
infra96es cometidas 

	

S 	CLAUSULA NONA - DA P1JBUCA9 O DO CONTRATO 
9.11 C extrato do presente cor;trato de'er白  ser publicado no mural de publica9ao de atos 
administrativos da Prefeitura e no Dirio Oficial dc Municipio, no prazo estabelecido no par白grafo 
u nico do art. 61 da Lei 8.666193 

CLAUSULA DECIMA - DA DOTA9AO OR9AMENTARIA 

10.1 - Os gastos decorrentes desta contrata昨o est白o previstos nas seguintes contas 
or9amentarias, propercionalrnente 

Secretaria 	Secretaria Municipal de Saude 
Unidade Or9arnent白da: 	03.07.01 - Fundo MunicIpaI de Sa自de de Po96es 
Projeto I Atividade: 203己  - Manuten9含o da Secretaria de Sa自de 

契讐一竺mtsn9三c dコ B！こcコ MAC - M白dia e Alta complexidade. 
2.040 - Gesto das a96es de Aten9言o B白sica 

ーI 	2.068 T Enfrentamento da Emergencia em Saude - COVID 19 
三ビ「り誓ir了コこecこコsこ 

	

血 	i-onte agKecurso: 14 

	

’ 	 じZ~exceto para a auvioaoe 2Uci 

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA- DOS TRIBUTOS E DESPESAS 

11. 1 - Consistir白 6 nus do CONTRATANTE as despesas decorrentes da formaliza9白o destecontrato . 

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA VINCULA9AO E ADJUDICA9AO 

烏烏鷲讐腎三n＝ノ2020, esta vinc吹旦9ao processo de Inexiaibilidarip rlQ I rita9百o n。  
INX 077/2020 FMS, conforme art. 61 da Lei 8.666193,e adjudicado a empresa Contratada. 

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - REGIME DE EXECU9AO 

票1-10覧egimea deiso I da Le怒語驚。 contrato firmado 白  a de execu9ao direta, conforme definido no 

CしAしISI Iし A りれ1M4 ('tIA PTA 一『'fl う  TnIIかT魚Th縄In 

§3o 一  
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七〒応‘s マ‘I云i萌フ  

 

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

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DO REAJUSTE 

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

CLAUSULA DEC!MP. SEXTA DO FORO 

16.1 - Ficanuo e iO-tO o Foro da Cc,iに rca de Po96es, Bahia, para ajuizamento de quaisquer 
quest6es oriundas do presente contrato, com ren亡ncia expressa de qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja 

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

Po96es, 	 de 2020 

Leandro Arajo Mascarenhas 
Municipio de Po96es - BA 

ContratanteLorena Santos Mascarenhas 
Secret自ria Municipal de Sa"de 

Contratante 

SUSiLFtE [iA SILVA CARVALHO 
Contratado 

TESTEMUNHAS 

1-CPF 

   

2 ー  
C.. 

' 

   

      

      

       

       



PREFEfTIJRA MUNICIPAL DE POCOES 
CNPJ: !4し2OQ2'12!Oft鍵 65 

し.tsLaooAーブ  

GASINETE DO PREFEITO 

Do: Gabinete do Pref&to 
Para: Comissao de iicitacn 

O Prefeito Municipal dc Po うes~ BA no uso de suas atribui96es legais informa que ap6s airnlisar 

o pedido ま： sここrこ二・ 
 、 、 二可二に、りに：Jご、 j: coに‘:り1tado o juridico e Setor Cont自bil, visandoa 

servi9o de Enfermagem し  m Unidade de Atendimento e Enfrentamento a 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), conforme especifica o 

constante nos autos do processo acirnimstradv, por isso autoriza a deflagra9ao do procedimento de 

INEXIGIBILIDADE DE LICITAくAO, com base no caput do art. 25, da Lei 8.666/93, Portaria n。  

1.445・  de 29 de maio de 2020. e suas posteriores altera96es a fim de que a Comissao de Licita o 

proceda com os tramites legais. conforme Legisla 谷o especifica em vigor. 

Po96es. 30 de setembro de 2020 

● 



Tera-feira
ide Janeiro de 2020 
2-Mo -N.671 Po96es Di自rio Oficial do 

MUNtIPIO 
Portarias 

嵩 MUNICPIOEstado臨黒9。ES 

PORTARIA N. 001/2020. 

De 02 de janeIro de 2020. 

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

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

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

das atribui96es que lhe s白o imputadas pelo art. 51 da Lei Federal n。. 8.666/1993, 

assim como nos demais dispositivos legais pertinentes, 

RESOLVE: 

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

Comissao Permanente de Licita"o do Municipio de Po"es - BA, que ser白  

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

julgar todos os documentos e procedimentos relativos aos certames licitatrios que 

venham a ser realizados pela Administra9百o Pロblica desta municipalidade 

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

ocupante do cargo de chefe do Departamento de Licita96es e Contratos 

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

ocupante do cargo de provimento efetivo de auxiliar de 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 

Licita9白o do Municipio de Po96es - BA: 

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

do cargo de chefe da Se"o de Contratos; 

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

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

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

ocupante do cargo de chefe do Departamento de Compras 

 

Pじ{&ES 
41~ノー‘戸“ノ  

Pra9a da Bandeira, N 02, BaIrro cenno, Po o - Bahia, CP 45.260400. 

CERTIFICAいO DIGITAL: FEZ8M+J2FK2NRQKVLMV/YG 

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



Diario Oficial do 
MUMCIP$O Po96es 7 de JaneT

era-feira
7 de Janeiro de 2020 

3 一 Ano ・ N.671 

. 
e 

MUNICiPIO DE POCOES 
Estado da Bahia 

 

Pargrafo " nico. Os suplentes nomeados nos termos deste artigo 

substituiro qualquer membro da Comissao Permanente de Licita9ao do Municipio 

de Po96es - BA, a exce9白o do Presidente. 

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

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

membro 

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

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

comissao, salvo se posi9百o individual divergente estiver devidamente fundamentada 

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

Art. 5. Alm das atribui加es 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いes - BA, confere-se os poderes de receber e examinar todos os documentos 

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

processo de licita"o, desde que, nesta 自  ltima hiptese, os procedimentos no 

conflitem com as compet白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 portana entra em vigor nesta data, revogado a Portaria 

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

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE e CUMPRA-SE 

Po"es - BA, 02 de janeiro de 2020. 

LEANDRO ARAUJO MASCARENIIAS 

Prefeito Municipal 

 

P64E$ 
~ー“~・・~・ーノ  

Praa da Bandeira, P 02, Bairro centro, Po esー  Bahia, CP 45.260400. 

CERTIFICAいO DIGITAL: FEZ8M+J2FK2NRQKVLMV/YG 

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



Ma濡；taochaー  
Membro da Comiss吾o 

、  
Celest 	eira Pereira 
Membro da Comissao 

Po96es - BA, 01 de outubro ・  

Joao Pedro Ribe, ;. 'ascimento 
Presid; te da Comissao 、  

欝 PREFEITURA MUNICIPAL DE POcoES 
窃g」り緋‘ 	CNPJ: 14.200.242/0001-65 

TERMO DEINEXIGIBILIDADE DE LICITACAONo INX 077/2020 FMS, VINCULADO AO 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N 167/2020 

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

Enfermagem em Unidade de Atendimento e Enfrentamento 自  COVIDI9 e Unidade de Pronto-atendimento 
na assistencia a pacientes suspeitos ou diagnosticados com aCOVID 19 os seguinte prestador de servi9o 
(Tabela 01 - item 24 do edital 005/2029). Por isso para restabelecer a ordem e o bom funcionamento do 
ente p"blico pe9o que se firme contrato com respectiva empresa abaixo por apresentar proposta mais 
vantajosa, obedecendo a s normas da Lei 8.666/93, conforme especifica9豆o da Secretaria Municipal de 
Sa"de solicitante do objeto; 

CONSIDERANDO o Parecer emitido pela Assessoria Juridica desta Prefeitura que recomendou por 
Inexigibilidade de Licita9o; 

CONSIDERANDO que a empresa atendeu as exig6ncia de qualifica9ao fiscal e trabalhista e juridica; 
CONSIDERANDO que h自  disponibilidade de recursos financeiros para arcar com os custos da 

contrata弾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 Constitui9ao,' 

da perfeita harmonia. Os termos da lei descritos no art. 37 nos faz crer se trata do Poder Pablico local a 
competencia. Referida competencia se espraia pelas seguintes mat6rias: a) regulamenta9ao; b) fiscaliza 且o; 
e) controle; d) execuao do servi9o, que poder言  ser feita diretamente ou atrav's de terceiros e tamb'm por 
pessoa fisica ou juridica de direito privado. 

CONSIDERANDO, duas certeza: a) a administraao p"blica, como regra, deve contratar por meio 
de licita9吾o; b) o Poder politico 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 estao dentro do praticado no mercado, preenchem as condi96es 
e requisitos para atender ao objeto solicitado, cujo contrato devera ser celebrado com observancia das 
regras previstas da 8.666/93, precipua da Administra叫o, criou-se imediatamente o interesse coletivo 
prim'rio visando o interesse social. 

Com base no parecer jurdico que concluiu que, objetivando cumprir os principios da legalidade, 
moralidade e publicidade, opinou pela Dispensa de por tratar-se de servi9os necessrios ao atendimento das 
finalidades precipuas da Administra9ao. Por essas raz6es comissao cumpre o apontado no parecer Juridico, 
usando caput do art. 25, da Lei 8.666/93, Portaria no 1.445, de 29 de maio de 2020, para a contrata9ao de 
SUSILENE DA SILVA CARVALHO, Inscrita no CPF sob o n。  822.016.175-20 e COREN no 642.662, 
com endere9o endere9o residencial a Rua 01, n。  51. Loteamento Nuncio, Bairro Sa6 Paulo, Po9es - Ba, 
CEP 45.260-000, ficando o valor global de R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais). Registre-se e 
Publique-se. 



PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
CNPJ: 14.200.242/0001-65 

ATA/PARECER DA COMISSAO 

I  



Servi9o de Enfermagem em Unidade de Atendimento e Enfrentamento 自  COVID19 e 
Unidade de Pronto-atendimento na assistncia a pacientes suspeitos ou 
diagnosticados com aCOVID l9os seguinte prestador de servi9o (Tabela 01 ー  item 24 
do edital 005/2029) 

Objeto 

SUSILENE DA SILVA CARVALHO, Inscrita no CPF sob o no 822.016.175-20 e 
COREN n。  642.662, com endere9o endere9o residencial a Rua 01, n。  51. Loteamento 
Nuncio, Bairro Sa6 Paulo, Po96es - Ba, CEP 45.260-000 

Contratado 

Jo白o Pedro ro do Nascimento 
Presi 'ente 

Celest- Meira Pereira 	 Mar岱番旨oxei台Ro扇a 
Membro da Comissao 	 Membro da Comiss白o 

欝
PREFEITURA MUNICIPAL DE POcoES 

: 押j/ 	CNPJ: 14.200.242/0001-65 

ATA 
PARECER SOBRE A DISPENSA 

Modalidade 
INEXIGIBILIDADE DE 
LICITA9AO 

N" mero 
INX 077/2020 
FMS 

Reunio da Comiss白o Permanente de Licita9白o da Prefeitura Municipal de Po96es, 
nomeada pela conforme Portaria no 001/2020. Reunida com a finalidade esoecifica 
ae instru9ao ae processo de INEXI(iIBILIUAUE DE LICITA9AO, caput do art. 25, 
da Lei 8.666/93, Portaria n。  1.445, de 29 de maio de 2020, modificada pela Lei n。  
8.993/94 

Tendo em vista as necessidades apontadas pela unidade solicitante, com base no Parecer da 
Procuradoria Jurdica Municipal, essa Comissao dar andamento ao processo de Dispensa de 
Licita9ao, para a contrata9ao de SUSILENE DA SILVA CARVALHO, Inscrita no CPF sob o n。  
822.016.175-20 e COREN n。  642.662, com endere9o endere9o residencial a Rua 01, n。  51 
Loteamento Nuncio, Bairro Sa6 Paulo, 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 
contrata9白o em comento, ressaltando ter sido dada a devida import自ncia ao fato de que o pre9o 
apresentado esta condizente com os praticados no mercado, conforme laudo de avalia9白o, n百o 
havendo, portanto, superfaturamento. Nesse i nterim, somos de parecer favor白vel, pela 
configura9ao da Dispensa de licita9白o, na conformidade do caput do art. 25, da Lei 8.666/93, 
Portaria n。  1.445, de 29 de maio de 2020, atualizada pela Lei 8.883 de 08/06/94. Devendo, pois, 
ap6s a devida homologa9自o pelo chefe do Poder Executivo, do nosso parecer, proceder 白  
devida publica9自o nos meios legais, para que surta os efeitos desejados. Nada mais havendo a 
relatar, deu-se por encerrada a reunio. Assim sendo, eu Jo白o Pedro Ribeiro do Nascimento, 
Presidente, lavrei o presente registro de acontecimentos que, depois de lido e se aprovado, 
segue assinado por Mim Presidente e demais membros da Comiss白o de Licita9自o. 

Po96es-Ba, 01 de outubro de 2020 



Celre Meira Pereira 
Membro da Comiss白o 

Marlucia Teixeira Rocha 
Membro da Comiss言o 

Po96es - Ba, 01 de outubro de 2020 

Jo白o Pedro ro do Nascimento 
Presi ・  ente 

帰さ●曲 
 PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 

瑠」 豆」‘ 	CNPJ: 14.200.242/0001-65 
（誌“ex L*!os. 

ADJUDICA9AO DO OBJETO DO ATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITACAONO INX 07712020 
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 altera"es posteriores, e no Parecer 
Juridico, ADJUDICA o objeto da servi9o de Enfermagem em Unidade de Atendimento e 
Enfrentamento 白  COVIDI9 e Unidade de Pronto-atendimento na assistencia a pacientes 
suspeitos ou diagnosticados com aCOVID 19 os seguinte prestador de servio (Tabela 01 - item 
24 do edital 005/2029). Visando a contrata9ao de SUSILENE DA SILVA CARVALHO, Inscrita no 
CPF sob o n。 822.016.175-20 e COREN n。  642.662, com endere9o endere9o residencial a Rua 
01, n。  51. Loteamento Nuncio, Bairro Sa6 Paulo, Po96es - Ba, CEP 45.260-000, com valor 
global de R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais) 

S 



, 
	

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
CNPJ: 14.200.242/0091 -65 

、 	 O侮  

RATIFICAぐAO 1)0 ATO FORM AJ. JNEXIGIBHI IDADE DE LICITACAONo INX 
077/2020 FMS 

A Prefeitura MUULLILJaI Le 八l、、心一  み  ihia. coin base no caput do art. 25, da Lei 8.666/93, Portaria 
n。  1 .445. de 29 dc maio de 2020. e suas altera6es posteriores, e no Parecer Juridico, Ratifica o 
procedimento de contrata9ao direta por Ato da INLAIUIliILIUAIit Lit LILIIA、/%U fl~ UNA 
077/2020 FMS. referente a servi9o 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). Mediante exposto lan9o o Ato formal para a contrata らo de SUSILENE DA SILVA 
CARVALHO. iiiscrii ・  !o CPF 、  oh c u' 822.016.175-20 e COREN n。  642.662, com endere9o 
endere9o residencial a Rua 01. n。  51. Loteamento Nuncio, Bairro Sa6 Paulo, Po96es - Ba, CEP 
45.260-000, ficando o valor global de R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais)・Vigncia do 
contrato 01/10/2020 ate 30/11/2020. Ora ratificado. Po96es, Estado da Bahia, 01 de outubro de 
つnつn 

Gabinete do Prefeito,' de outubro de 2020. 

Leandr・  'rajo M 、  carenhas 
'ref.ito Muni ipal 

● 
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eE只 I'lDA◇猫二 ’二1」ミIー：いC言OE賠 

い正XG繊’L・nP)E DE i.;ciA ;AOI'! NX (rl/2020 FMS 

Certifico para fins aB prova, a quem dc direito, conforme determina9白o legal, o parecer 
conclus:vo 00 procジsso ；」e 義E K こ心上 DADE DE L!CITACA& numn nbietn A ロ  connrn da 
tnrermagem em リnIc!ace de" te.dmento e Enfren'arnentca COV!D19 e りnidade de Pronto- 
atendimento na assist白ncia a pacientes suspe;ios ou diagnosticados corn aCOVID 19 os 
seguinte prestador de servi9o (Tabela o; - item 24 do edital 005/2029). Mediante exoosto lanco o 
Ato formal para a contrata9言o de SUSILENE DA SILVA CARVALHO, Inscrita no と  PF sob on。  

2.016.175一20 e COREN ri0 642.662, corn endereco endere9o residencial a Rua oi, n。  51 
teamento Nuncic, Bairro SaO Faulo, Pc9るzっー  Ba, SEP 45.260-000, pelo valor proposto para a 
'l trata9含c de 	flcando o va!o.- glc土;' de Rs 2800. 、・ t,'ois mil e oitocentos reais), foi 

devidarrenle ciivu口ado com p; oi'c?c.onら、ニョ：『認 Pre 

三 ‘急  -C ーー  Cコsta 
sgこ「eて31・こ Mu：こ pa どe Adminft ョg旨一 Flanejamento 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
CNPS;H.2 II 4.2(IO.h4L1 dou z -ix, 

ft 

HOMOLOGAcAO DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAcAONO INX 077/2020 FMS 

O Prefeito Municipal de Po96es - Bahia, no uso de suas atribui96es legais, e tendo em vista que 
foram cumoridas todas as formalidades do canut do art. 25. da Lei 8.666/93, Portaria no 1.445. de 
29 de maio ae 2020. e no 1-'arecer Juriaico, ante a IINLAJtIUILIUAUL Vt LIUIIJM,JkU ir fiNA 
077/2020 FMS Objeto: servi9o de Enlrmagem em Unidade de Atendimento e Enfrentamentoa 
COVIDI 9 e Unidade dc 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). Mediante exposto lan9o o Ato formal para a contrata9o de SUSILENE DA SILVA 
CARVALHO, Inscrita no CPF sob o n。  822.016.175-20 e COREN n。  642.662, com endere9o 
endere9o residencial a Rua 01. n。  51. Loteamento Nuncio. Bairro Sa Paulo, Po96es ・  Ba, CEP 
45.260-000. pelo valor proposto para a contrata頭o deRS 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais). 

' 	A Comissao Permanente de Licitaりao. atraves de seu Presidente, dever自  tomar as medidas 
cabiveis, tendo em vista o Valor Global de: RS 2.800.00 (dois mil e oitocentos reais) 

Gabinete do Prefei . 01 de outubro de 2020. 



are nhas 
ai 

Leandr' 

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
CNPJ: 14.200.242/0001-65 

Ao 
Setor de Contabilidade 

Autorizo ao Setor de ConLabiiidade empenhar o referido processo, remeter ao Setor de Compras 
para formalizar autoriza恒o da servi9o de Enfermagem em Unidade de Atendimento e 
Enfrentamento a uし、  ID 19 C unidade de Pronto-atendimento na assistncia a pacientes suspeitos 
ou diagnosdcados corn aCOV1D 19 os seguinte prestador de servi9o (Tabela 01 - item 24 do edital 
00512029)PROCESSO. Mediante exposto lan9o o Ato formal para a contrata 百o de SUSILENE 
DA SILVA CARVALHO. Inscrita no CPF sob o ti0 822.016.175-20 e COREN n。  642.662, com 
endere9o endere9o residencial a Rua 01. n。  Si. Loteamento Nuncio. Bairro Sa Paulo, Po96es ー  
Ba. CEP 4$.260-G&0. ocio vaini 014 uo'tO nara a conti-atac五o de ficando o valor global de R$ 
2.800,00 (dois mii e oiLt ceI1Lu ，に  aib; e nosterior quita頭o 

● Gabinete do Prefeito i de outubro de 2020 



篇i猫  PREFtI I しRA MIJNICIPAL FIE POCOES 
声なぎ‘に  CNPJ: 14.200.242/0001-65 

CONTRATO 



PREFEITURA MUNICIPAL DE POC6ES 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAbDE 
CNPJ: 11.113.324/0001-52 

CONTRATO N. 241-2/2020 - FMS 

濃
TRATO DE
ENTRE SI置齢駆齢謂icosODE 

POCOES JUNTAMENTE COM O FUNDO 
MUNICIPAL DE SAODE, E SUSILENE DA 
SILVA CARVALHO. 

O MUNICiPIO DE POCOES ESTADO DA BAHIA, pessoa juridica de direito pロblico, com sede 
na Pra9a da Bandeira, 02 - Centro - Po"es - Bahia - FONE/FAX (77) 3431-5820, inscrita no 
CNPJ sob fl.0 14.242.200/0001-65, neste ato representado pelo llm.o Leandro Araio 
iviascarennas, vreTelto Municipal, JUNIAMtNIt COM U i-UNIX) MUNICIPAL Ut SAUDt, 
devidamente inscrito no CNPJ sob o n。 11.113.32410001 ・52, com sede a Rua Cardeal da Silva, 
no 75, Bairro Centro, cidade de PoC6es - Bahia, representado neste ato por, Lorena Santos 

a Mascarennas, gestora ao reteriao i-unao ora aenominaao CUNTNATANTL e do outro lado. 
ー  SUSILENE DA SILVA CARVALHO, Inscrita no GPF sob o no 822.016.175-20 e COREN no 

642.662, com endere9o endere9o residencial a Rua 01, no 51. Loteamento Nuncio, Bairro Sa6 
Paulo, Po96es - Ba, CEP 45.260-000, aqui denominado(a) CONTRATADO (A), com base nas 
disposiゆes da Lei Federal 8.666 de 21 de junho de 1993 e alterada pela Lei 8.863/94, resolvem 
celebrar o presente Contrato de Presta●o de Servi9os, oriundo da Inexigibilidade de Licita"o 
no INX 077/2020 FMS, mediante as clusulas e condi加es seguintes: 

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

1.1 - Contrata"o deservi9o de Enfermagem em Unidade de Atendimento e Enfrentamento 
COVID1 9 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 
005/2029) 

CLUSULA SEGUNDA - DO PRE9O E FORMA DE PAGAMENTO 

a 2.1 - O preCo pela execuC白o de serviCo global de R$ 2.800.00 (dois mil e oitocentos reais). 
1 aevenao o valor mensai pertinente ser pago peia CON I NA IAN I t, atraves ae cneque 

nominativo ou na conta corrente do CONTRATADO (A), ap6s cumprimento da sua jornada, com 
intervalo para almoo, podendo atender fora deste horrio, nos casos de emergencia ou quando 
solicitado. 

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

CLAUSULA TERCEIRA - DO PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO 

3.1 ・  O presente contrato ter vig色ncia de 01/10/2020 at 30/11/2020, prorrog白vel por igual 
periodo, na forma do art. 57 da lei 8.666, de 21 de junho de 1993, com as altera加es posteriores, 
caso no haia manifestaC白o contrria por gualguer das partes nos trinta dias antecedentes ao 
termino ao prazo aqui estipuiaao. 	 I 

CL USULA QUARTA - DA FORMA DE EXECU （こzン  



PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAtDE 
CNPJ: 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. 

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

CLAUSULA QUINTA ・  DAS OBRIGAGOES 

5.1 ー  Caber ao Contratante: 
a) A CONTRATANTE se obriga a cumprir as condi96es pactuadas neste e os prazos para 
pagamento; 
b) A Contratante se reserva no direito, de fiscalizar durante a vigencia do contrato, a execu弾o 
dos servi9os ora contratados, solicitando todas as informa加es que julgar necess白rio; 
c) Publicar o resumo do Contrato e os Aditamentos ciue houver, no Di自rio Oficial do Municipio, 
ate o UUIN lo 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"es da Lei no 8.883194; 
d) Designar, no ato da assinatura deste contrato, preposto para acompanhar e fiscalizar a 
execu,o dos servi9os, com poderes plenos para gerenciar t白cnica e administrativamente o 
mesmo; 
e) Fornecer, em tempo h自bil, 白  CONTRATADA todos os elementos tcnicos e administrativos, 
necess自rios 白  execu"o dos servi9os, bem como entregar livre e desimpedidas as 白  reas onde 
sero realizados os servi9os, objeto deste contrato; 
f) Sempre que necess白rio se fizer, designar um representante e/ou funcion自rio para 
acompanhar e fiscalizar a execu"o do presente Contrato, que dever anotar em registro prprio 
todas as ocorrencias verificadas; 

5.2 - O Contratado obriga-se a: 

a) 	Responsabilizar-se pelos danos causados a Contratante ou a terceiros, decorrentes de 
sua culpa ou dolo na execu●o do Contrato, n百o excluindo ou reduzindo essa responsabilidade 

- 	a fiscalizac白o ou acompanhamento pela Contratante; 
. b) 	A GUN I NA I AUAoDriga-se a executar os servi9os ora contrataaos, no perioao em que se 

fizer necess白rio, com zelo, desempenho e qualidade tcnica, necess自ria a satisfat6ria a 
presta"o dos referidos servi9os, 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弾o 
dos servios objeto do contrato, mesmo que para isso outra solu'o nao prevista neste, tenha 
que ser apresentada, para aprova弾o e implementa弾o, sem 6 nus adicionais para a Contratante; 
d) S6 divulgar informa加es acerca da presta"o dos servi9os, objeto desta licita"o, que 
envolva o nome da Contratante, mediante sua prvia e expressa autoriza"o; 
e) Prestar esclarecimentos a Contratante sobre eventuais atos ou fatos noticiados que 
envolvam a Contratada, independentemente de solicita'o; 
f) Responsabilizar-se pelo 6 nus resultante de quaisquer a"es, demandas, custos e 
despesas decorrentes de danos causados por culpa ou dolo de seus empregados, prepostos 
e/ou contratados, bem como obrigar-se por quaisquer responsabilidades decorrentes de a96es 
judiciais que lhe venham a ser atribuIdas por fora de lei, relacionadas com o cumprimento do 
presente contrato; 
g) Se houver a弾o trabalhista envolvendo os servios prestados, a contratada adotar as 
providencias necessrias no sentido de preservar . Contratante e de mant-la a salvo de 
reivindicac6es, demandas, queixas ou representa '-』  de qual'uer natureza e,n一ご．, 

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

conseguindo, se houver condena'o, reembolsar白  a Contratante das importncias que este 
tenha sido obrigado a pagar, dentro do prazo improrrog台vel de 10 (dez) dias u teis a contar da 
data do efetivo pagamento; 
h) Cumprir, fielmente, as obriga加es assumidas, de modo que os servi9os contratados se 
realizem com esmero e perfei"o, executando-os sob sua inteira responsabilidade; 
i) A CONTRATADA dever manter, durante toda a execu弾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 no 8.666/93 

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

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

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 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弾o total ou parcial do contrato enseja a sua rescis白o, com as consequ6ncias 
contratuais e as previstas em lei ou regulamento, ficando no ato da assinatura deste contrato 
reconhecido pelas partes os direitos da Administra"o Publica, em caso de rescis白o 
administrativa prevista no art. 77 e seguinte da Lei n ・  8.666/93 e suas altera加es. 

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

CLAUSULA STIMA - DA CESSAO OU TRANSFERENCIA 

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

CLAUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES 

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

§ 10 一  A inexecu"o parcial ou total do contrato ensejar a suspens白o ou a imposi'o da 
declara中o de indignidade para licitar e contratar com a prefeitura e multa, de 
acordo com a gravidade da infra 白o 

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

I - 0,3% (trs por cento) ao dia de atraso sobre o valor da parcela do fornecimento 
n百o realizado 

§3。ー  A Administra9白o se reserva ao direito de descontar do pagamento devidoa 
contratada o .va!or de ' qualquer (TiuIta porventura imposta em virtude 
aescumprimento aas conai9oes esup岬qs no contrato.一  



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

§40 ・  A multa prevista nesta clusula n白o tem carter compensatrio e o seu pagamento 
n白o eximir自  o Contratado da responsabilidade de perdas e danos decorrentes das 
infraいes cometidas 

CLUSULA 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 Di白rio Oficial do Municipio, no prazo estabelecido no pargrafo 
unico do art. 61 da Lei 8.666/93 

CLUSULA D'CIMA - DA DOTA9AO OR9AMENTRIA 

10.1 ・  Os gastos decorrentes desta contrata"o esto previstos nas seguintes contas 
oramentrias, proporcionalmente 

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

2.044 - Manuten"o do Bloco MAC - M6dia e Alta complexidade. 
2.040 - Gesto das a"es de Aten"o B自sica 
2.068 - Enfrentamento da Emergencia em Sa自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. 

CLAUSULA D亡CIMA PRIMEIRA- DOS TRIBUTOS E DESPESAS 

11.1 ・  Consistir Onus do CONTRATANTE as despesas decorrentes da formaliza中o deste 
contrato 

CLUSULA DECIMA SEGUNDA - DA VINCUL.AいO E ADJUDICAいO 

● 12.1 - O Contrato n。  241-2/2020 ・  FMS, est vinculado ao processo de Inexigibilidade de 
Licita●o n。  INX 077/2020 FMS, conforme art. 61 da Lei 8.666/93, e adjudicado a empresa 
Contratada. 

CLAUSULA D亡CIMA TERCEIRA - REGIME DE EXECUいO 

13.1 - O Regime de execu"o do contrato firmado 6 a de execu弾o direta, conforme definido no 
art. 10, inciso I da Lei 8.666/93 

CLUSULA DECIMA QUARTA - DO ATO LICITATORIO 

14.1 - Baseado no caput art. 25, da Lei 8.666/93 白  inexigivel licita弾o pロblica, nos termos do 
processo de Inexigibilidade n。  INX 077/2020 FMS. 

CLAUSULA D亡CIMA QUINTA - DO REAJUSTE 

15- 0 valor do presente contrato ser台  ,fixo e irreajustvel. 

CLUSULA DECIMA SEXTA - DO FO 
ず  

(z一一一 、  



Leandro 
Municrpi 

Ujo Mascarenhas 
Po96es - BA 

ata nte 

TESTEMUNHAS: 

1・  
CPF: 	(096灰Sい  

21$D 
CPF  各コりo'＆うugK 

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

16.1 ・  Ficando eleito o Foro da Comarca de Po加es, Bahia, para ajuizamento de quaisquer 
questes oriundas do presente contrato, com renOncia expressa de qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja 

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

Po加es, 01 de outubro de 2020. 

Lorena Sintos Mascarenhas 
Secret自ria Municipal de Sa"de 

Contratante 

らとHと漁臥熱憂盤～、m、9、  
bUbILtNヒ LIA bILVAしANVALIIU 

Contratado 

● 
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Di自rio Oficial do 
MU晒酬o Po96es 

Tera-feira 
6 dc Outubro de 2020 
8 一 Ano 一 No 970 

ADJUDICACAO DO OBJETO DO ATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO N INX 077/2020 EMS. 

A Comiss百o Permanente dc Licita9百o de Po96es - Bahia, com base no caput do art. 25 da Lei 	Federal 
8.666/93 e suas posteriores altera96es, Lei Complementar n 123/2006, 147/14 e Decreto 065/2017, e ainda no 
parecer juridico, ADJUDICA o objeto da Inexigibilidade de Licita'o N 077/2020 FMS objetivando 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 l9os seguinte prestador de servi9o (Tabela 01 - 
item 24 do edital 005/2019)..CONTRATADOSUSILENE DA SILVA CARVALHO, Inscrita no CPF sob of 
822.016.175-20 e COREN n。 642.662, com endere9o endere9o residencial a Rua UI, n。 51. Lotearnento Nuncio, 
Bairro Sad Paulo, Po96es - Ba, CEP 45・260-000,,global RS 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais),Vigencia 
30/I 1/2020. Comiss'o Permanente de Licita9ao, 01 de outubro de 2020. Joao Pedro Ribeiro Do Nascimento - 
PRESIDENTE DA COMISSAO 

RATIFICAいO DO ATO FORMAL DE INEXIGIB1LIDADE DE LICITAいO No INX 077/2020 FMS 

O Prefeito Municipal de Po96es, BA, no uso da compet己ncia que lhe outorga o caput do art. 25 da Lei Federal 
8・ 666/93 e suas posteriores altera96es, Lei Complementar n 123/2006, 147/14 e Decreto 065/2017, torna pblico 
a ratifica9百o do Ato da Inexigibilidade de Licita9さo n, INX 077/2020 EMS, conforme parecer da Comisso 
Permanente de Licita9o e Parecer Jtirdico emitido pela Procuradoria Jurdica Municipal vem formalizar A 
INEXIGIBILIDADE DO PROCEDIMENTO LICITATORIO, para contrata'o direta,SUSILENE DA SILVA 
CARVALHO, Inscrita no CPF sob on。  822.016.175-20 e COREN n。 642.662, com endere9o endere9o residencial 
a Rua UI, if SI. Loteamento Nuncio. Bairro Sad Paulo, Po96es - Ba, CEP 45.260-000,, Objeto Servi9o de 
Enfermagem em Unidade de Atendimento e Enfrentamento ' COVID 19 e Unidade de Pronto-atendimento na 
assistencia a pacientes suspeitos ou diagnosticados com aCOVID l9os seguinte prestador de servi9o (Tabela 01 - 
item 24 do edital 005/2019).Valor global de R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais) constante do respectivo 
Processo de Inexigibilidade de Licita9'o N。  INX 077/2O2OFMS vigencia 30/11/2020, devendo ser celebrado o 
contrato com: ,Inscrita no CPF sob o n。 822016.175-20 e COREN n642.662, com endere9o,Publique-se no local 
de costume. Celebre-se o respectivo contrato, que ser regido obedecendo s formalidades de direito pIiblico, 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 LICITACAO No INX 077/2O2OFMS 

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 altera96es, Lei Complementar n 123/2006, 
147/14 e Decreto 065/2017, ante a INEXIGIBILIDADE de Licita'o no 1NX077/2020 EMS, OBJETO - Servi9o de 
Enfermagem em Unidade de Atendimento e Enfrentamento ' COVID 19 e Unidade de Pronto-atendimento na 
assistncia a pacientes suspeitos ou diagnosticados com aCOVID 19 os seguinte prestador de servio (Tabela 01 - 
item 24 do edital 005/2019)..E atentando ao Parecer da Comisso Permanente de licita9lo, I-IOMOLOGA o 
processo de INEXIGIBILIDADE de Licita9貢o, para a contrata 百o direta formalizar A INEXIGIBILIDADE DO 
PROCEDIMENTO LICITATORIO, para contrata'o direta de, SUSILENE DA SILVA CARVALHO, Inscrita no 
CPF sob o n。  822.016.175-20 e COREN n。  642.662, com endere9o endere9o residencial a Rua 01, n 51. 
Loteaniento Nuncio, Bairro Sa Paulo, Po96es - Ba, CEP 45.260-000,,Valor Global de: R$2.800,00 (dois mil e 
oitocentos reais),Vig己ncia 30/11/2020. Gabinete do Prefeito, 01 de outubro de 2020. Leandro Arajo Mascarenhas - 
Prefeito Municipal 

CERTIFICA9AO DIGITAL: TDDOJVRIAHGOYUAX4ATTUQ 

Esta edi,o encontra-se no site oficial deste ente. 
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EXTRATO DO CONTRATO N241-2/202 FMS 

INEXIGIBI [IDADE N。  INX 077/2020 FMS 

CONTRATANTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE POC6ES COM COOPARTICIPAAO DO FUNDO 
MUNICPAL DE SAUDE, inscrito no CNPJ sob on 11.113.324ノ0001-52, corn 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 百o direta de -SUSILENE DA 
SILVA CARVALHO, Inscrita no CPF sob o n。  822.016.175-20 e COREN n。  642.662, com endere'o endere9o 
residencial a Rua 01, n。  SI. Loteaniento Nuncio, Bairro Sa6 Paulo. Po96es - Ba, CEP 45.260-000, conforme 
Inexigibilidade ず  INX 077/2020 FMS, objeto: Servi9o de Enfermagem em Unidade de Atendimento e 
Enfrentamento ' COVIDI9 e Unidade de Pronto-atendimento na assistncia a pacientes suspeitos ou 
diagnosticados com aCOVID l9os seguinte prestador de servi9o (Tabela 01 - item 24 do edital 005/2019).Data do 
Contrato 01/10/2020. Valor do Contrato: R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais) Vigencia 30/11/2020. Secret'ria 
Municipal de Sa"de Lorena Santos Mascarenitas, Prefeito - Leandro Arajo Mascarenhas. 

CERTIFICA 汰O DIGITAL: TDDOJVRIAHGOYUAX4AT7UQ 

Esta ediG白o encontra-se no site oficial deste ente. 
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ADJUDICA9AO DO OBJETO DOATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITA9AO N。  INX 077/2020 FMS. 

A Comiss白o Permanente de Licita"o de Po"es - Bahia, com base no caput do art. 25 da Lei Federal 8.666/93 e 
suas posteriores altera6es, Lei Complementar n。123/2006, 147/14 e Decreto 065/2017, e ainda no parecer jurIdico, 
ADJUDICA o objeto da Inexigibilidade de Licita"o N。  077/2020 FMS objetivando Servi9o de Enfermagem em 
Unidade de Atendimento e Enfrentamento 白  COVID19 e Unidade de Pronto-atendimento na assistncia a pacientes 
suspeitos ou diagnosticados com aCOVID 19 os seguinte prestador de servio (Tabela 01 ー  item 24 do edital 
005/2019)..CONTRATADO SUSILENE DASILVACARVALHO, Inscrita no CPF sob o n。 822.016.175-20 e COREN 
n。 642.662, com endere9o endere9o residencial a Rua 01, n。 51. Loteamento Nuncio, Bairro Sa6 Paulo, Po96es- Ba, 
CEP 45.260-000,,global R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais),Vig6ncia 30/11/2020. Comiss自o Permanente de 
Licita9白o, 01 de othubro de 2020. Joao Pedro Ribeiro Do Nascimento - PRESIDENTE DACOMISSAO 

RATIFICAいO DOATO FORMAL DE INEXIGIBILIDADE DE LICITA9AO N INX 077/2020 FMS 

O Prefeito Municipal de Po96es, BA, no uso da competncia que lhe outorga o caput do art. 25 da Lei Federal 
8.666/93 e suas posteriores altera96es, Lei Complementar n。 123/2006, 147/14 e Decreto 065/2017, toma p"blico a 

aratificac白o do Ato da lnexiciibilidade de LicitaC白o nロ, INX 077/2020 FMS, conforme parecer da Comiss白o Permanente 
'Wde Licitacao e P arecer Juridico emitico oeia vrocuraaoria .Juriaica Municipal vem IormailzarA INtAIUIbILIUAL)t L)U 

PROUEL)IMEN lO Uじl IA I UNIU, para contrata9ao aireta, SUbiLヒ 4L UM SILVAしMt'cvnLr-Iu, inscnia no urr soo o 
n。 822.016.175-20 e COREN n。 642.662, com endere9o endere9o residencial a Rua 01, n。 51. Loteamento Nuncio, 
Bairro Sa6 Paulo, Po96es - Ba, CEP 45.260-000,, Objeto Servi9o de Enfermagem em Unidade de Atendimento e 
Enfrentamento 白  COVIDIQ e Unidade de Pronto-atendimento na assistncia a pacientes suspeitos ou 
diagnosticados com aCOVID 19 os seguinte prestadorde servi9o (Tabela 01 ー  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 Licita"o 
N。  INX 077/2O2OFMS vig'ncia 30/11/2020, devendo ser celebrado o contrato com: , Inscrita no CPF sob o n。  
822.016.175-20 e COREN n。 642.662, com endere9o,Publique-se no local de costume. Celebre-se o respectivo 
contrato, que ser regido obedecendo 自  s formalidades de direito pablico, na forma do art. 61 e 62 da lei n。 8.666/93, 
cuja minuta foi aprovada pela Procuradoria Jur「dica. Gabinete do Prefeito, 01 de outubro de 2020. LeandroAra自jo 
Mascarenhas - Prefeito Municipal 

HOMOLOGA9AO DA INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO No INX 077/2O2OFMS 

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 alteraゆes, Lei Complementar n。  123/2006, 
147/14 e Decreto 065/2017, ante a INEXIGIBILIDADE de Licita9含o no INXO77/2020 FMS, OBJETO - Servi9o de 

.Enfermaaem em Unidade de Atendimento e Entrentamento a UOVIU19 e Unidade de vronto-atendimento na 
.assistencia a pacientes suspeitos ou diagnosticados com aUOViL) lYos seguinte prestaaor ae servio( I aLDeia ui ー  

item 24 do edital 005/201 9)..E atentando ao Parecer da Comiss白o Permanente de licita9白o, HOMOLOGAo processo 
de INEXIGIBILIDADE de Licita9ao, para a contrata9白o direta formaIizarAINEXIGIBILIDADE DO PROCEDIMENTO 
LICITATORIO. cara contratacao direta de, SUSILENE DASILVACARVALHO, Inscrita no CPF sob o no822.016.175- 
20 e COREN n。 642.662, com endere9o endere9o residencial a Nua U'], no t1. Loteamento Nuncio, tiairro sac rauio, 
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. LeandroAraロjo Mascarenhas - Prefeito Municipal. 

EXTRATO DO CONTRATO NO241-2/202 FMS INEXIGIBILIDADE No INX 077/2020 FMS 

CONTRATANTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PO9OES COM COOPARTICIPA,AO DO FUNDO MUNICPAL 
DE SAODE, inscrito no CNPJ sob on。  11.113.324/0001-52, com sede a Rua Cardeal da Silva, 75 1 Bairro Centroー  
CEP. 45.260-000. reoresentado oor Lorena Santos Mascarenhas - CONTRATADA~ formaIizarAINEXIGIBILIDADE 
DO PROCEDIMENTO LICITATORIO, para contrata9ao aireta ae - SUSILヒNL LIA SILVAしFKVALi-tU, inscnta no 
CPF sob o no 822.016.175-20 e COREN n。  642.662, com endere9o endere9o residencial a Rua 01, no 51. 
Loteamento Nuncio, Bairro Sa6 Paulo, Po96es - Ba, CEP 45.260-000, conforme Inexigibilidade no INX 077/2020 
FMS, objeto: Servi9o de Enfermagem em Unidade de Atendimento e Enfrentamento 白  COVID19 e Unidade de 
Pronto-atendimento na assistncia a pacientes suspeitos ou diagnosticados com aCOVID l9os seguinte prestador 
de servio (Tabela 01 - item 24 do edital 005/2019). Data do Contrato 01/10/2020. Valor do Contrato: R$ 2.800,00 
(dois mil e oitocentos reais) Vigencia 30/11/2020. Secretria Municipal de Sa"de Lorena Santos Mascarenhas, 
Prefeito - LeandroArajo Mascarenhas. 
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En EXT 
NOME- OBJETO 

CONTRATO 
VALOR PRAM MODALIDADE 

LICITAÇÃO 
COOPBRASIL 	COOPERATIVA 	DE 
TRABALHO 	EM 	SERVIQOWsoa 
jurídica de direito povado, Inscrito no CNN n" 
22331.020/0001-88, corn endereço comercial 
Avenida Tancrcdo Neves, n° 2539, Bairn), 
caminho das arvores —Salvador- Bahia,objeto 
prestações 	de 	serviçosde 	contratação 	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 n" 
583.249-ENT. 	com 	endereço 	residencial 	a 
Viela Senador Frederico Costa n° 110, Bairro 
Primavera. 	Poções 	- 	Ba, 	CEP 	45.260- 
000.objetoserviço de Enfermagem em Unidade 
de Atendimento e Enfrentamento 6 COVID19 
e 	Unidade 	de 	Pronto-atendimento 	na 
assistência 	a 	pacientes 	suspeitos 	ou 
diagnosticados com aCOVED 19 os seguinte 
prestador de serviço (Tabela 01. 	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 a COVID19 e 
Unidade de Pronto-atendimento na assistência 
a pacientes suspeitos ou diagnosticados com 
aCOV1D 19 os seguinte prestador de serviço 
(Tabela 01 - item 24 do edital 005/2019). 

CONTRATO N°244- 
2/2020FMS 

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

LUZJANI SANTOS SCHETTINI, inscrita 
no 	CPF 	sob 	o 	no 	026.341.375 67 	e 
COREN n° 581.861 ENE, com endereço 
residencial a Rua Coronet Maneca Moreira 
no 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 corn aCOVID 19 os seguinte 
prestador de serviço (Tabela 01. 	item 24 do 
edital 005/2019). 

CONTRATO N" 244- 
3/2020FMS 

R52.800,00 
01/10/2020 A 
30/11/2020 1NXN° 078 

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

Atendimento e Enfrentamento A COVID19 e 
Unidade de Pronto-atendimento na assistência 
a pacientes suspeitos ou diagnosticados com 
aCOWD 19 os seguinte prestador de serviço 
(Tabela 01 - item 24 do edital 005/2019). 

serviço 	de 	Enfermagem 	em 	Unidade 	de MIXES° 
61 

3/2020FMS 
CONTRATO 	" 244- 01/10/2020 

R52.800,00 A 
30/11/2020 079 

06 de outubro de2020 
Joao Pedro Ribeiro do Nascimento 

Chefe do Departamento de Licita うes eContratos 

06 de outubro de2020 
Joao Pedro Ribeiro do Nasci mento 

Chefe do Departamento de Licitações eContratos 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES 
ESTADO DA BAHIA 

EXTRATO MES DE OUTUBRO DE CON1D/19 DE 2020 
NOME— OBJETO CONTFLATO VALOR PRAZO 

MODALIDADE 
LICITAÇÂO 

COOPBRASIL 	COOPERATIVA 	DE 
TRABALHO 	EM 	SERVIÇOS, 	pessoa 
juridica de direito privado. Inscrito no CNPJ n" 
22.331.020/0001448. coin endereço comercial 
Avenida Tancredo Neves, n° 2539, Bairro, 
caminho das diverts —Salvador- Bahia,objeto 
prestações 	de 	servipasde 	contrataçâo 	de 
pessoalem atendiinento a Secretaria Municipal 
de Sande 

CONTRATO N" 
244/2020FMS 

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

PREGIO PRESENCIAL 
N' 011/2020, 

LEOMAR MENDES DE SOUZA, inscrito 
no CPF sob on' 030.9[2.555-30 e COREN n" 
583.249-ENE. 	com 	endereço 	residencial 	a 
Vida Senador Frederico Costa n" 110, Bairro 
Primavera, 	Poções 	- 	Ba, 	CEP 	45.260- 
000,objetoservico de Enfeimagem em Unlade 
de Atendimento c Enfrentamenio a. COVID19 
e 	Unidade 	de 	Pronto-atendimento 	na 
assistência 	a 	pacientes 	suspeitos 	ou 
diagnosticados com aCOV1D 19 os seguinte 
prestador de serviço (Tabela 01 - item 24 do 
edital 005/2019). 

CONTRATO N" 244- 
1/2020FM5 

RS 2.800,00 
01/10/2020 A, 

30/11/2020 INXN* 076 

SUSILENE 	DA 	SILVA 	CARVALHO. 
Inscrita no CPF sob o n°822.016.175-20 e 
COREN 	no 	642.662, 	corn 	endereço 
endereço residencial a Rua 01, n° 51. 
Loteamento Nuncio, 	Bairro Sa5 Paulo. 
Poções 	- 	Ba, 	CEP 45.260-000„objeto 
serviço 	de 	Entermagem 	em Unidade de 
Atendimento e Enfrentamento i COVID19 e 
Unidade de Pronto-atendimento na assistência 
a pacientes suspeitos ou diagnosticados com 
aCOVID 19 os seguinte prestador de serviço 
(Tabela (I1 - item 24 do edital 005/2019). 

CONTRATO N° 244- 
212020vmS 

RS 2.800,00 
01/10/2020 A 
30/11/2020 IN XN1* 077 

LUZIANI SANTOS SCHETTINI, inscrita 
no 	CPF 	sob 	o 	n° 026.341.375-67 	e 
COREN n° 581.861-ENF, com endereço 
residencial a Rua Coronet! Maneca Moreira 
n° 134, Centro, Poções - Ba, CEP 45.260- 
000„objeto 	serviço 	de 	Enfermagem 	em 
Unidade de Atendimento e Entaentamento ii 
COV11319 e Unidade de Pronto-atendimento 
na 	assistência 	a 	pacientes 	suspeitos 	au 
diagnosticados com aCOV1D 19 os seguinte 
prestador de serviço (Tabela 01 - item 24 do 
edital 005/20 I 9). 

CONTRATO N" 244- 
3/2020FMS 

RS 2.800,00 
01/10/2020 A 
30/11/2020 

MEN' 078 

SHARLINE 	SOUZA UMA, 	Insctita no 
CPF sob o no 033.323.635-14 e COREN 
n° 000-596 648, com endereço residencial 
a Rua Clementine Freire n° 018. Centro, 
Poções 	- 	Ba. 	CEP 	45.260-000,objeto R$ 
serviço 	de 	Enfermagem 	em 	Unidade 	de 
Atendimento e Enfreirtamento a COVID 19 e 
Unidade dc Pronto-atendimento na assistência 
a pacientes suspeitos ou diagnosticados coin 
aCOVID 19 os seguinte prestador de serviço 
(Tabela 01 -item 24 do edital 005/20191 

CON TR ATO N" 244- 
3/2020FNIS 

2 	00.800, 01/I012020 Á 
30/11/2020 

IN XN• 079 

06 de outubro de2020 
/ciao Pedro Ribeiro do Nascimento 

Chefe do Departamento de Licitações e Contratos 

CERTIFICAいO DIGITAL: T000JVRIAHGOYUAX4AT7UQ 

Esta edi,o encontra-se no site oficial deste ente. 
CERTIFICAÇÃO DIGITAL: TDDOJVRIAHGOYUAX4AT7UQ 

Esta edicão encontra-se no site oficial deste ente. 
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