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TERMO DE JUNTADA POR APENSAÇÃO DO PROCESSO

Em 08 de Setembro de 2020, a
- tendendo ao pedido do Excelentíssimo Senhor Prefeito do
Município de Araci-Bahia, apensamos ao Processo Administrativo n° 0793-2026, o processo
de Inexigibilidade com numeração individualizada, objetivando a contratação\ de Pessoa
Física, mediante documentação abaixo descriminada, para a prestação de Serviços de
saúde, que teve deferimento da Procuradoria Jurídica do município,' a qual definiu a
modalidade a ser seguida, conforme Parecer Jurídico constante dos, autos do Processo
Administrativo vinculado a Inexigibilidade de licitação na sequência a ser seguida: WALTER
DE ASSIS JUNIOR vinculado ao processo de inexigibilidède, 0105-2020MED,
respectivamente. Portanto, juntam-se aos autos os devidos Processos de Inexigibilidade e
Contratos, passando a constar um único processo de /Crederirciamento de Serviços de
Saúde n° 005-2020.

Araci — Bahia, 08 de Setembro de 2020.

COMISSÃO PERMANENTE DELICITAÇÃO — DECRETO N° 1.232/2020

MARIA1AENA MATOS MOURA
PRESIDENTE

DANIL DA SILVA\REIS
PRESIDENTE<SUFLENTE
/ 1/2
"

EDSON MIRANDA PINHO
MEMBRO

Praça Nossa Senhora da Conceição, 04— Centro — CEP 48.760-000
Fone: (75) 3266-2146/3076 e-mail: licitacaoaraci@yahoo.com.br.
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PROCESSO ADMINISTRATIVO. N° 0793-2019

MODALIDADE LICITATÓRIA: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 0105-2020MED
UNIDADE SOLICITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO: Contratação oriunda do Credenciamento de N° 005/2019, referente à'contratação
de profissional médico a prestação de serviços médicos em Unidade, dk;Atendimento
'
especializada para tratamento de pacientes e suspeitos de estarem infectadõs pelo COVID19 nos finais de semana.
CONTRATADO: WALTER DE ASSIS JUNIOR, médico, portador da'cédula de identidade
n° M81899179 SSP-MG, inscrito no CPF sob o n° 012.11,3.576:4'3, inscrito no CRM-BA n°
32.774.
EMBASAMENTO LEGAL: CAPUT DO ART. 25, DAtEl FEDERAL N° 8.666/93.

DATA PUBLICAÇÃO INEXIGIBILIDADE: 04/09/2020
DATA DA RATIFICAÇÃO: 03/09/2020
DATA DA CONTRATAÇÃO: 04/09/2020
VIGÊNCIA: 31/12/2020
VALOR GLOBAL: R$ 80 000,00 (Oitenta mil reais)

COMISSAO'PERMANENTE DE LICITAÇÃO — DECRETO N° 1.232/2020.

Is

MARIA VERENA MATOS MOURA
PRESIDENTE

DANIL DA SILVA REIS
PRESIDENTE SUPLENTE

DSON M
MEMBRO

Praça Nossa Senhora da Conceição, 04— Centro — CEP 48.760-000
Fone: (75) 3266-2146/3076 e-mail: licitacaoaraci@yahoo.com.br.
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AUTUAÇÃO

Ao 31°(trigésimo primeiro) dia do mês de Agosto de 2020. Eu, Presidente da Comissão de
Licitação, autuei sob o n° 0793-2019, este Processo, contendo ,,Oficio da Secretaria
Municipal de Saúde com documentos anexo do profissional de Saúde a ser contratado,
assim como Oficio do Prefeito Municipal, solicitando que seja conSultada a Procuradoria
Jurídica e ao Setor de Contabilidadesobre a disponibilidade de Dotação Orçamentária e
sobre a possibilidade de Contratação de WALTER DE
. -ASSIS JUNIOR, para a atuação de
profissional médico na Unidade de Atendimento espedializada para tratamento de pacientes
e suspeitos de contagio pelo COVID-19, mediante demanda na Secretaria Municipal de
(MARIA VERENA MATOS MOURA) — Presidenteda

Saúde Eu,
Comissão de Licitação, assino.

Praça Nossa Senhora da Conceição, 04— Centro — CEP 48.760-000
Fone: (75) 3266-2146/3076 e-mail: licitacaoaraci@yahoo.com.br.
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Praça Nossa Senhora da Conceição, 4. Centro - Araci - BA - CEP: 48760-000
Tel:(7513266-2146 / 3266-3076, e-mail: gabinete@araci.ba.gov.br
DECRETO "NE" N° 1232 DE 02 DE JANEIRO DE 2020.
Dispõe sobre Nomeação da Comissão
de Licitação da Prefeitura Municipal
de Araci e dá outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE ARACL ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições que
lhe confere o art. 67, Inciso XIII da Lei Orgânica do Município e em cumprimento aos dispositivos
da Lei n° 8.666/93 e suas alterações posteriores,
CONSIDERANDO que a Comissão Permanente de Licitação — CPL é órgão da Administração
Direta vinculado ao Chefe do Poder Executivo, que desempenha as funções da Comissão Processante
de Licitações, consignadas nas normas gerais expedidas pela Lei Federal n° 8.666/93 e suas
alterações posteriores e de outras funções a elas conferidas,
DECRETA:
Art. 1° - Nomeia os membros da Comissão Permanente de Licitação, conforme abaixo indicada:
MARIA VEFtENA MATOS MOURA — PRESIDENTE;
DANILO DA SILVA REIS — PRESIDENTE SUPLENTE;
EDSON MIRANDA PINHO JÚNIOR — MEMBRO.
Parágrafo Único: Na ausência de um dos membros permanentes, ficam nomeados de forma
respectiva, para responder como suplentes, os seguintes nomes: MARIZENE OLIVEIRA DOS
SANTOS e JOSÉ CARVALHO BARRETO.
Art. 2° - A Comissão Permanente de Licitação, além das obrigações que trata as Legislações
mencionadas neste Decreto, ficam também responsáveis pelo cumprimento dos prazos de
alimentação dos Sistemas do SIGA, E-TCM e do Portal da Transparência no site Oficial do
Município, devendo adotar todas as medidas cabíveis necessárias para cumprimento dos prazos
exigidos pelo Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia.
Art. 30 - Este Decreto entrará em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário,
especialmente o Decreto "NE" n°0973/2019, de 04/01/2019.
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
Araci — Bahia, 02 de Janeiro de 2020

ANTÔNIO CARVALHO DA SILVA NETO
Prefeito Municipal

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: DEL1BVCC)D4PHU20YCX0VCW
Esta edição encontra-se no sito oficial deste ente.
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À COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA.

Senhora Presidente,
Em atendimento à solicitação da Secretária Municipal de Saúde,„vénho através deste,
informar a esta Comissão de Licitação, que acolho as justificativas da Seer'étária Municipal de
Saúde em anexo, levando em consideração a urgência na prestaçãa':.dos‘serviços e determino a
esta Comissão que proceda a imediata deflagração do processp»objetivando contratação do
profissional médico de Saúde, conforme documentação do Médico anexado ao Oficio da
Secretária Municipal de Saúde, visando à oferta de atendirrientoes'pecializado e célere frente a
esta pandemia que acomete o mundo, com o valor mensaP:estithado de R$ 20.000,00 (Vinte mil
reais) pelo período de Setembro 2020 a 31 clé<dezétnbro 2020, devendo consultar a
Contabilidade desta Prefeitura sobre adisporiibáiçlátle de Dotação Orçamentária e a
Procuradoria jurídica durante o procedimento para emitir Parecer jurídico sobre a possibilidade
da Contratação e os caminhos administrativos e..jiirtdiços a seguir.
Sendo o que nos reserva para o mbmento, aproveito o ensejo para externar votos de alta
estima e levada consideração.
/Araci - Bahia, 31 de Agosto de 2020.
Atenciosamente,

Antôn' Carvalho da Silva Neto
Prefeito Municipal

Praça Nossa Senhora da Conceição, 04— Centro — CEP 48.760-000
Fone: (75) 3266-2146/3076 e-mail: licitacaoaraci@yahoo.com.br.
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ANEXO III
TERMO DE REFERÊNCIA
Processo n°: 005/2019-FMS
Assunto: Credenciamento de serviços da área de saúde
OBJETO: Chamamento Público para fins de CREDENCIAMENTO de pessoa física ou jurídica para
prestação de serviços de Saúde nas áreas de medicina e diagnose para atender as necessldades do Município
de Araci, em caráter complementar ao Sistema Único de Saúde.
OBJETIVO — Credenciamento de serviços médicos e de apoio diagnóitico 'para fins de possíveis
contratações para atendimentos aos Programas e projetos da Secretaria (5/1únicloarde Saúde do Município de
ARAC I — BA.
FONTE DE RECURSOS:
As despesas decorrentes de cada serviço deverão onerar õ elemento e fonte relacionada ao mesmo no
Orçamento.
4— DO VALOR DOS SERVIÇOS — Estabelecidos na Tábela.de preços do FMS — ARACI — BA, aprovada pelo
Conselho Municipal de Saúde em Reunião ocorrida em 12 de Dezembro de 2019, por unanimidade,
respeitados os valores médios regionais.
5 — FORMA DE PAGAMENTO - Mensal, 10 (de2) dias após a apresentação da fatura, da competente
liquidação da despesa e da atestação a cargo do setor próprio da Secretaria de Saúde.
6 — DO PRAZO AJUSTE - O prazo de vigência do CREDENCIAMENTO será a contar da sua assinatura, com
término em 31/12/2019, podendo,ser. prorrogado por igual período, na forma da legislação em vigor.
7 — DA PRORROGAÇÃO DA\ CONTRATAÇÃO - Havendo prorrogação do prazo ajuste por igual período, a
empresa CREDENCIADAKobrige-Se a aceitar nas mesmas condições, valores e formas de pagamento o
aditamento ajuste.
08 — DO REAJOTE,..7".Na forma da Lei Federal n° 10.192/2001, os valores CREDENCIADOS somente
reMste 'após 12 (doze) meses de CREDENCIAMENTO, desde que devidamente prorrogado,
poderão sofreri
com base no INPC.)ÈXcepcionalmente, poder-se-á utilizar outros parâmetros de reajuste, desde que reflitam a
variação dósT:cLiátos de produção ou insumos utilizados pelos credenciados, respeitados os preços médios
praticado-à naagião.
Araci/BA, xxde xxde 2019

ANA OFELIA MATOS MARQUES
Gestora do FMS
Praça Nossa Senhora da Conceição, 04— Centro — CEP 48.760-000
Fone: (75) 3266-2146/3076 e-mail: licitacaoaraci@yahoo.com.br.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 09.291.555/0001-04; E-mail: sadde.araci(Wamail.com

Em Araci, 28 de agosto de 2020
SMS Oficio n°/2020
Exmo. Sr. Antonio Carvalho da Silva Neto

REFERENTE À: Solicitação de Contratação de Serviços de Profissionais Credenciados.
Senhor Prefeito,
Considerando,

Que o Credenciamento é ato administrativo de chamamento público para préqualificar profissionais de nível superior e empresas para prestação de serviços
temporários, mediante contratação por tempo determinado, na execução serviços,
atividades e ações da área de saúde, observando situações de excepcional interesse
público a serem atendidas.
Que o Município de Araci realizou Credenciamento de Prestadores de Serviços de
Saúde Regido pelo Edital 005/2019, tendo sido assegurado o acesso a qualquer
interessado que preencha as exigências estabelecidas para o credenciamento;
Que conforme Art. 1°, §1° do Decreto Municipal "NE" N° 0693/2018 de 05 de
Janeiro de 2018, a contratação de profissionais credenciados será efetivada com
fundamento no capuz' do art. 25 da Lei Federal 8666/93, quando a ausência de detentor
de cargo efetivo, equivalente à categoria profissional objeto do contrato, possa
provocar prejuízos à saúde da população.
1. Ata de Credenciamento do dia 28 de agosto 2020 conforme edital N°005/2019 que
determinou que a Pessoa física: WALTER DE ASSIS JUNIOR Portador do
RG:M81899179 SSP-MG, CPF:012.113.576-43 Residente a Praça Monsenhor
Berenguer n° 410 Centro Monte Santo — BA Cep 48800-000 Inscrito no CRM-BA
32774 „Por meio deste oficio foi devidamente credenciado por atender a todas as
exigências editalícias, servimos-nos do presente para solicitar a contratação de
trabalho médico em unidade de assistência a pacientes suspeitos de Coronavirus para
fins especifico de atendimento a panademia durante os fins de semana.
Prestador de Serviços: WALTER DE ASSIS JUNIOR
Endereço: Praça Monsenhor Berenguer n° 410 Centro Monte Santo — BA
CPF: 012.113.576-43
CRM-BA: 34734
1. Serviços a serem contratados: 1 a) Tabela 01 (item 37) trabalho médico em
unidade de assistência a pacientes suspeitos de Coronavirus para fins
especifico de atendimento a panademia período de fins de semana
8. Valor unitário por hora: 104,16
1. Valor em 24 horas: 2.500,00

VIGÊNCIA: Agosto a 31 de Dezembro de 2020.
1. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
UNIDADE: 2080 — Secretaria de Saúde
1. Projeto/ Atividade: 2015 Assistencia Ambulatorial e Hospitalar Especializado- MAC
Elementos de Despesa: 30.90.36 — Contratação por Tempo determinado e
3.3.90.39.99.00.0 14— Outros Serviços Terceiros Pessoa física — PF
fonte de recurso 02 e 14
Dada a grande importância do assunto, pedimos urgência no atendimento desta solicitação.

ANA OFÉLIA M
A
ES
Secretária Mu cipal de
Gestor do F
unicip de Saúde
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ATA DE ABERTURA E JULGAMENTO DO PROCESSO CREDENCIAMENTO
EDITAL N°005/2019.

1111°

Ao dia 28 do mês de agosto do ano de dois mil e vinte , às 10:00 horas reuniu-se a Comissão
Especial de Credenciamento de Serviços de Saúde, deste município, nomeada pelo Senhor Prefeito,
através da Portaria Municipal n° 3.983 de 18 de Dezembro de 2018, formada pelos seguintes
membros: Herbert Pinheiro dos Santo e Maria Clara Pinho Barreto Silva para abertura e
julgamento da documentação de habilitação, referente ao Credenciamento de Serviços de Saúde
que é regido pela Lei 8.666/93 e alterações posteriores realizadas de acordo com as cláusulas do
Edital — n° 005/2019 e seus anexos. Aberta a Reunião, o Presidente informou que a comissão
especial foi convocada, tendo comparecido os membros abaixo assinados. Adiante foi atestada a
inviolabilidade dos envelopes pelos presentes, sendo posteriormente aberto. Credenciado Pessoa
Física: WALTER DE ASSIS JUNIOR Portador do RG:M81899179 SSP-MG, CPF:012.113.576-43
Residente a praça Monsenhor Berenguer n° 410 Centro Monte Santo — BA Cep 48800-000 Inscrito
no CRM-BA 32774, Credenciado para atuar em trabalho médico em unidade de assistência a
pacientes suspeitos de Coranavirus para fins especifico de atendimento a pandemia durante
os fins de semana. Não sendo registrados protestos ou recursos quanto aos atos praticados e
decisões desta Comissão e nada mais havendo a registrar, a Sr.° Presidente Herbert Pinheiro dos
Santos agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião às 10:30 horas determinando
ainda o envio de todo o Processo ao Sr. Prefeito Municipal Antônio Carvalho da Silva Neto, para a
devida homologação e adjudicação, onde para fins de direito lavrou-se a presente ata, que vai
assinada pelos membros da Comissão que permaneceram até o final desta.
Araci - :ahia 28 e gosto de 2020.
f- ,
rbert Pinheiro dos
▪ Santos
Presidente

(-'-Maria
DrjSálClara Pinho "
Barreto Silva
Membro

Praça Nossa Senhora da Conceição, 04 — Centro — CEP 48760000
Fone: (75) 3266-2144 e-mail: qabineteaaraci.batiov.br
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PORTARIA N° 3.983DE 18 DE DEZEMBRO DE 2018
Constitui Comissão Especial Responsável
pelo Credenciamento de Prestadores e
Serviços de Saúde para atenderem ao
Município de Araci/BA.
O PREFEITO MUNICIPAL DE ARAC1, Estado da Bahia, no uso legal de suas atribuições e
considerando os princípios que norteiam os Programas e Projetos da Secretaria Municipil de
Saúde de ARACI-Bahia,
CONSIDERANDO que o Credenciamento de serviços de saúde, regulamentatIO pelo Decreto
Municipal N° 693 de 05 de Janeiro de2018, visa mediar a contratação de PrestadOtei de Serviços
e Ações de Saúde que são essenciais à manutenção da vida e preservação da'siúcle, devendo ser
,t 4,
de prestação continuada;
Nr2
("‘
CONSIDERANDO a necessidade de atendimento a solicitação 'do Secretário Municipal de
Saúde, requerendo que seja feito Credenciamento para contratar prestadores de serviços na área
de saúde, em regime complementar ao Sistema Único de SancleNs.„)
RESOLVE:

4.;

Art. P - Fica constituída a Comissão Especial'kde Gredenciamento, para realizar a análise
documental e as verificações necessárias à 'habilitação de Pessoas Físicas e Jurídicas, para
prestação de Serviços de Saúde, notadamenO"que tange a verificar a perfeita realização do
certame nos termos do Edital de Credendiamenth e apontar eventuais inobservâncias relevantes, a
fim de corrigi-las e/ou preveni-Ias;
Art. 2° - A Comissão Especial será integrada pelos os seguintes Servidores, sob a presidência do
VAhr
primeiro designado:
1 —HEBERT PINHEIRO,T Técnico da Vigilância Sanitária Municipal de Areei.
H —MARIA CLARA-P:1HW) BARRETO SILVA — Coordenadora da Atenção Básica;
III — MARIA JOSÉJ3ARRETO DA SILVA — Servidora do Hospital Municipal Nossa Senhora da
Conceição;
Art. 3°EstíkIoharia entrará em vigor na data de sua publicação data, revogada a Portaria
N03585dt41 deMarço 15 de fevereiro de 2018e demais disposições em contrário.
1-44,411
GISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Araci-Bahia, 18 de dezembro de 2018.

ANTONIO CARVALHO DA SILVA NETO
Prefeito

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: +60AA001 MRSIZX/DJ6LKOG
Esta edição encontra-se no site: www.araci.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL

REQUERIMENTO DE CREDENCIAMENTO E CONCORDANÇIA COM OS TERMOS DO
EDITAL
Credenciamento N° 005/2019
Ilm* Sr'. Secretária Municipal de Saúde de Araci
Ana Ofélia Matos Marques

PROPONETE:

Walter de Assis Junior

CARACTERIZAÇÃO:

CPF: 012.113.576-43
Plantão Médico Hospitalar

.et
o
tf) ‘

1110 *ÁREA DE ATUAÇÃO:
ENDEREÇO:

Praça Monsenhor Berenguer 410 n° Centro Monte Santo- BA

COMPLEMENTO:

Casa

TELEFONE C/ DDD
ENDEREÇO
ELETRONICO
REPRESENTANTE
LEGAL:

Fixo: (

TABELA

Item
37

)

Celular (77)988196419

Página na Web:

e-mail:

Serviço e procedimento conforme tabela 01 do edital
005/2019
Trabalho médico em unidade de assistência a pacientes
suspeito de Coronavirus para fins especifico de
atendimento a pandemia, período fins de semana

Quantidade de
serviços /carga horária
Serviço realizado por
hora

OBSERVAÇÃO: 0(s) procedimento(s) a serem realizados deverá ser descritos exatamente conforme Tabela constante no Anexo I.
Descrições fora do padrão não serão consideradas. Os itens que serão remunerados conforme a Tabela SUS, para os
quais o anexo 1 citou apenas o subgrupo, deverá possuir com a mesma nomenclatura da referida Tabela.
Na condição de proponente acima quaficado, vimos através do presente documento requerer o credenciamento para a
prestação de serviços conforme edital e regulamento publicado por esta secretaria, declarando, sob as penas da lei,
que:
As informações prestadas neste pedido de credenciamento são verdadeiras;
Qualquer fato superveniente impeditivo de credenciamento ou de contratação será informado;
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;
Aceita e Está de acordo com as normas e tabela de valores definidos;
Não se encontra suspenso, nem declarada inidõneo para participar de licitações ou contratar com órgão ou
entidades da Administração Pública;
Não se enquadra nas situações de impedimentos previstos no edital do credenciamento;
Os serviços pleiteados para credenciamento são compatíveis com o seu objeto social, com o registro no Conselho
profissional competente, com a experiência, a capacidade instalada, a infra-estrutura adequada à prestação dos
serviços conforme exigido;
Realizará todas as atividades a que se propõe.
Anexando ao presente requerimento toda a documentação exigida no edital de credenciamento, devidamente assinada
e rubricada.
Araci — BA ,
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Walter de Assis Junior
Médico
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PROPONETE:

Walter de Assis Junior

CARACTERIZAÇÃO:

CPF: 012.113.576-43
Plantão Médico Hospital&
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ÁREA DE ATUAÇÃO:
ENDEREÇO:

Praça Monsenhor Berenguer 410 n° Centro Monte Santo- BA

COMPLEMENTO:

Casa

TELEFONE C/ DDD
ENDEREÇO
ELETRONICO
REPRESENTANTE
LEGAL:

Fixo: (

TABELA

Item
37

Celular (77)988196419

)

Página na Web:

e-mail:

Serviço e procedimento conforme tabela 01 do edital
005/2019
Trabalho médico em unidade de assistência a pacientes
suspeito de Coronavirus para fins especifico de
atendimento a pandemia, período fins de semana

Quantidade de
serviços /carga horária
Serviço realizado por
hora

OBSERVACAO: 0(s) procedimento(s) a serem realizados deverá ser descritos exatamente conforme Tabela constante no Anexo 1.
Descrições fora do padrão não serão consideradas. Os itens que serão remunerados conforme a Tabela SUS, para os
quais o anexo 1 citou apenas o subgrupo, deverá possuir com a mesma nomenclatura da referida Tabela.
Na condição de proponente acima quaficado, vimos através do presente documento requerer o credenciamento para a
prestação de serviços conforme edital e regulamento publicado por esta secretaria, declarando, sob as penas da lei,
que:
As informações prestadas neste pedido de credenciamento são verdadeiras;
Qualquer fato superveniente impeditivo de credenciamento ou de contratação será informado;
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;
Aceita e Está de acordo com as normas e tabela de valores definidos;
Não se encontra suspenso, nem declarada inidõneo para participar de licitações ou contratar com órgão ou
entidades da Administração Pública;
1) Não se enquadra nas situações de impedimentos previstos no edital do credenciamento;
Os serviços pleiteados para credenciamento são compatíveis com o seu objeto social, com o registro no Conselho
profissional competente, com a experiência, a capacidade instalada, a infra-estrutura adequada à prestação dos
serviços conforme exigido;
Realizará todas as atividades a que se propõe.
Anexando ao presente requerimento toda a documentação exigida no edital de credenciamento, devidamente assinada
e rubricada.
Araci — BA , 24de

de 2020

O r%

,.h.1(»I

Ai.ms

Walier de Assis Junior
Médico

.13

I g.

o
53

•

"”;1! ...i.
r.: .- -4.7.3.-.7.
't-re."-rrYiii£1-4-jgretinYnaãWg-i
4r
. C•rf.... -r
?-:::›„ •,...4,
...•
i- 2;t'St
i
-Tr.
'•4:r4.,!,;..trt

is

,;•-tn 'F. n"•-rs' .

-.7.-

.....",.....b

et..

v-oriaktg.

,

•
.51 - r
-444
'C

pr-www445..t=i mis
•

rfre
rs.

e'••••

.
,03^fiSns

=

3e-li3:-*

irn

•

"•-,
• tr,

••
•-•

•

o
tt.

4:

Cb
t•
11".

CO

a,

Ir?

4.
N-4
4

F.
..

9

. •r••. .

•

•

eit .•‘•,N
144

t•

.4

-410

cluarose

4

e

https://servicosseceita.fazenda.gov.br/Servicos/CPF/ConsultaSitua...

omprovante de Situação Cadastral no CPF

Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Bi ásil .

-év
.trs

Comprovante de Situação Cadastral no CPF
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N° do CPF: 012.113.576-43
Nome: WALTER DE ASSIS JUNIOR
Data de Nascimento: 03/12/1976
Situação Cadastral: REGULAR
Data da Inscrição: 27.102/1996
Digito Verificador: 00

Comprovante emitido às: 11:14:59 do dia 28/08/2020 (hora e data de Brasília).
Código de controle do comprovante: 59CC.995D.7C38.04E1

Este documento pão substitui o "Comprovante deihscrição no CPF".
(Modelo aprovado pela IN/RFB n° 1.548, de 13/02/2015.)
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS :r-EDERAIS E À DÍVIDA ATIVA
.
DA UNIÃO
Nome: WALTER DE ASSIS JUNIOR
CPF: 012.113.576-43
Ressalvada' o direito de a, Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem h s, 3r apuradas, é certificado que
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributárH administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Stiva da União (DAU) junto à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).
Esta certidão se refere à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange
inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei n°
8.212, de 24 de julho de 1991.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua:•autenticidade na Internet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:31:46 do dia 25/08/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 21/02/2021.
Código de controle da certidão:'EEA9.3634.F92D.DBBE
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

(;) 100% "Witais>

000 O0'° 1000
GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DA FAZENDA •

Emissão: 25/08/202(

Certidão Negativa de Débitos Jributários
(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código
Tributário do Estado da Bahia)
Certidão NP: 20202393432
NOME

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
INSCRIÇÃO ESTADUAL

CPF

012.113.576-43

Fica certificado.que não constam, até a presente data, pendências de responsabiliM..e da pessoa física ou jurídica acima
identificada, relativas aos tributos administrados por esta'Secretaria.
Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Divida
Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia
cobrar quaisquer débitos que vierem a ser Apurados posteriormente.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTICA DO TRABALHO
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS i'T:RABALHISTAS

Nome: WALTER DE ASSIS JUNIOR
CPF: 012.113.576-43
Certidão n°: 20814541/2020
Expedição: 25/08/2020, às 08:31:05
Validade: 20/02/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.
Certifica-se que WALTER .DE ASSIS JUNIOR, inscrito(a) no CPF sob o n°
012.113.576-43, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores
Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentago pela Lei n° 12.440, .de.7 de julho de 2011, e
na Resolução Administrativa n° 1470/2011 klc Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são d.e. responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2. (dois) dias
anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se :à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Sunerior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br: ).
Certidão emitida .gratui-Eamente.
INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de • Deved6res Trabalhistas constam os dados
necessários à iden.È.ificação das pessoa 'naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalttd quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória tranit'ada em julgado ou em
acordos judi.ciais trabalhistas, inclusie no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, á
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia»

Emissão: 28/08/2020 10:13 :

GOVERNO DO ESTADO DA SABIA
SECRETARIA DA FAZENDA

Certidão Negativa de Débitos Tributários
(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dez..ambro de 1981 - Código
Tributário do Estado da Bahia)

/4 ,

Certidão N°: 20202426106

NOME
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX)
INSCRIÇÃO ESTADUAL

GPF
'012.113.576-43

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima
identificada, relafivasáos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão.engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de déltioii, Oclusiva os inscritos na Divida
Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Feráda Pública do Estado da Bahia
cobrar quaisquer débitds que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 28/08/2020, conforme Portaria n°918/99, sendo valida por 60 dias, contados a partir da data de sua
emissão.

A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS
FAZENDÁRIAS OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO http://www.sefaz.ba.gov.br
•

Válida com a apresentação conjunta do cartão originai de inscrição no CPF ou no CNPJ da
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.

28/08f2020 10:52 - ELDER SANTOS CARVALHO

iy
in PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI
SECRETARIA DE GOVERNO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS e PLANEJAMENTO
SETOR DE TRIBUTOS
Praça da Conceição , N°04 - Centro
Araci - BA - CEP: 48760-000
CNPJ: 14.23/086/0001-92
Tel.: (75) 3266-2146

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO - ECONÔMICO
RELATIVOS AOS TRIBUTOS MUNICIPAIS E À DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO
Nome
WALTER DE ASSIS JUNIOR
Endereço
PRAÇA MONSENHOR BERENGUER CENTRO

11

Município

Estado

ARACI

BA

CNPJ/CPF

Inscrição Municipal

012.113.576-43

Data Emissão
28/08/2020

Código de controle da certidão: 44461D2243

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dividas de responsabilidade do sujeito passivo
acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a
tributos administrados pela Secretaria da Fazenda Municipal (SFM) e inscrições em Dívida Ativa do Município junto à
Procuradoria-Geral do Município (PGM).

e

Esta certidão refere-se exclusivamente à situação do contribuinte no âmbito da PGM e SFM. Válida até 26/11/2020.

ATENÇÃO: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A validade desta certidão pode ser conferida em: www.siam.org.br/ba/araci.

Certificação Digital: 44461D2243

JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CERTIDÃO
Certifico que, de acordo com os assentamentos do Cadastro Eleitoral e com o que
ispõe a Res.-TSE n° 21.823/2004, o(a) eleitor(a) abaixo qualificado(a) está QUITE com a
ustiça Eleitoral na presente data .

e

Eleitor(a): WALTER DE ASSIS JUNIOR
Zona: 050

Inscrição: 1185 5141 0281

Seção: 0247
UF: BA

Município: 37311 - MONTE SANTO

DomiCilio desde: 06/11/2019

Data de nascimento: 03/12/1976
Filiação: - MARIA RENEE LOPES ASSIS
- WALTER DE ASSIS
Ocupação declarada pelo(a) eleitor(a): MÉDICO

Certidão emitida às 11:10 em 28/08/2020
.Res.-TSE n° 21.823/2004:
Onceito de quitação eleitoral reúne a plenitude do gozo dos direitos políticos, o regular exercício do voto,
.) quando facultativo, o atendimento a convocações da justiça Eleitoral para auxiliar os trabalhos
ativos
ao pleito, a inexistência de multas aplicadas, em caráter definitivo, pela justiça eleitoral e não
r
remitidas, excetuadas as anistias legais, e a regular prestação de contas de campanha eleitoral, quando se
tratar de candidatos.
A plenitude do gozo de direitos políticos decorre da inocorrência de perda de nacionalidade; cancelamento
de naturalização por sentença transitada em julgado; interdiçãé por incapacidade civil absoluta;
condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem seus efeitos; recusa de cumprir obrigação a
todos. imposta ou prestação.alternativa; condenação por improbidade administrativa; conscrição; e opção,
em Portugal, pelo estatuto da igualdade.
Esta certidão de ouitação eleitoral é expedida gratuitamente.
Sua autenticidade poderá ser confirmada na página do Tribunal Superior Eleitoral
na Internet, no endereço: http://www.tse.jus.br ou pelo aplicativo e-Título, por
meio do código:

5VKA.CP2N.BYYO.GRYF
* O literal 0 no código de validação representa o número O (zero).

114fertidão

https://portal.cfrn.org.br/components/com_certidoes_pf/certidae.php

Conselho Regional de Medicina do Estado da Bahia

CERTIDÃO

Certifico, para os devidos fins, que o Dr. WALTER DE ASSIS
JUNIOR encontra-se inscrito no Conselho Regional de Medicina do
Estado da Bahia, sob o número 32774, desde 18/09/2018, estando quite
com o exercício de 2020 e .habilitado legalmente para o exercício da
medicina.
Salvad;,,r, 28 de agosto de 2020

Certidão emitida no dia 28 de agosto de 2020. Válida até o dia
27 de outubro de 2020.

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade poderá ser confirmada na
pagina do Portal Médico, na Internet, no endereço: http://v:wv,/.portalmedico.org.br, por
meio do código T4VZJ8:

rt.À.
of 1
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28/08/2020 11:07

DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO DE INFORMAÇÕES EDITAL DE
CREDENCIAMENTO 005/2019.

Walter de Assis Junior, Portador do RO: M 8189179-SSPMG CPF: 012.113.576-43
Residente Monsenhor Berenguer 410 n° Centro Monte Santo- inscrito no CRM- BA
32774-BA Declara sob as penas da lei que recebi todas as informações necessárias para
fins de credenciamento constante do Edital 005/2019.

Araci- BA ,N de

de 2020

•
Walter de Assis Ju lar
Médico

•

DECLARAÇÃO DE NÃO IMPEDIMENTO

Walter de Assis Junior , Portador do RG:M 8189179-SSPMG CPF:012.113.576-43
Residente Praça Monsenhor Berenguer 410 n° Centro Monte Santo- BA inscrito no
CRM- BA 32774-BA Declara sob as penas da lei, que esta proponente não incorre em
quaisquer das seguintes situações:
Ter sido declarada inidônea por ato do Poder Público;
Ter sido apenada com suspensão temporária de participação em licitação e
impedimento de contratar com a Administração, nos últimos dois anos;
Impedida de licitar, de acordo com o art. 9° da Lei Federal n. 8.666/93 e suas
alterações. Nos termos do art. 55, inc. XIII da Lei n. 8.666/93 e suas alterações
comprometemo-nos a informar a ocorrência de fato superveniente impeditivo da
habilitação e qualificação exigidas no edital n°005/2019.
Araci - BA

"(1) de 04,

de 2020

,A,N4
Walter de Assis 3unior
Médico

ARACI
PREFEITURA
CIDADE MÃE DO DIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI
ESTADO DA BANIA
CNPJ N° 14.232.086/0001-92

Araci-Bahia, 31 de Agosto de 2020.
AO SETOR DE CONTABILIDADE.

Prezado Senhor:

Em atendimento a determinação do Excelentíssimo Senhor Prefeito, quesolicitara à abertura
do Processo Administrativo em atendimento a solicitação da SeCetária Municipal de Saúde,
solicito desta Contabilidade, indicação dos recursos orçaMdntários, para contratação do
médico WALTER DE ASSIS JUNIOR, referente
atúãção de profissional médico na
Unidade de Atendimento especializada para tratatfiento de pacientes e suspeitos de
contagio pelo COVID-19 aos finais de semana, eoM Valor mensal estimado de R$ 20.000,00
(Vinte mil reais) a contar da data da assinaturíqt) contrato, pelo de período de Setembro de
2020 a 31 de dezembro 2020.

Certa de que serei-atendida, agradeço antecipadamente.

Atenciosamente,

tia

MARIA VERENA MATOS MOURA
PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Praça Nossa Senhora da Conceição, 04— Centro — CEP 48.760-000
Fone: (75) 3266-2146/3076 e-mail: licitacaoaraci@yahoo.com.br.

ARACI
PREFEITURA
CIDADE MAE DO DIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFtACI
ESTADO DA BANIA
CNPJ N° 14.232.086/0001-92

Do: Setor Contábil
Para: Setor de Licitação

Prezados Senhores,

Tendo em vista os relevantes motivos apontados no vosso expediente, informamos'Eiue o pleito ali
apresentado deve ser atendido, com a urgência solicitada, posto que há financetrwesirçamentária com
a lei Orçamentária Anual e Compatibilidade com o Plano Anual e Lei de ISiretrizes Orçamentária,
sendo que a despesa de Contratação de Profissional Médico para a prestáêão clè serviço de médico em
Unidade de Atendimento para pacientes do COVID-19, decorrentekdárp"resente solicitação será
custeada pela UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS, conforme tabela ali'àixo

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA
"
Unidade Orçamentária:

2080— Fundo Municip'à1 de Saúde

Projeto / Atividade:

2011—Manutenção das Ações da Secretaria de Saúde
2021- ManutekgãO dris Serviços da Saúde e Ações do MAC
2029- Progtinia de Prevenção e Combate ao COVIDI9

Elemento de despesa:
Fonte de Recurso

3.3.9.0.36 Stitras serviços — Pessoa Física
i 02/14/09

01 de Setembro de 2020.

tuati0.0,
ArthurjWinicíus Costa de Carvalho
Diretor de Contabilidade

Praça Nossa Senhora da Conceição, 04— Centro — CEP 48.760-000
Fone: (75) 3266-2146/3076 e-mail: licitacaoaraci@yahoo.com.br.

ARACI
PREFEITURA
CIDADE MÃE DO DIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFtACI
ESTADO DA BAHIA
CNPJ N° 14.232.086/0001-92

Araci - Bahia, em 31 de Agosto de 2020.

À Procuradoria Jurídica do Município

111

Em atendimento a determinação do Excelentíssimo Senhor Prefeito, Ctitie solicitara a
instauração do Processo Administrativo por pedido da Secretaria ,,tvlúriftipal de Saúde,
solicito desta Procuradoria Jurídica, parecer quanto à possibilidade- de tontratação, por
lnexigibilidade de Licitação de WALTER DE ASSIS JUNIORÏ referente à atuação de
profissional médico a Unidade de Atendimento especializada para fratamento de pacientes e
suspeitos de contagio pelo COVID-19 aos finais de semana, com válor mensal estimado de
R$ 20.000,00 (Vinte mil reais) a contar da data da assinatura do b-ontrato, pelo de período de
Setembro a 31 de dezembro 2020.
Sendo o que nos reserva para o momento, aproVelitio ensejo para externarvotos de
alta estima e levada consideração.

AtepcioSamente,

/MARIA VERENA MATOS MOURA
PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Praça Nossa Senhora da Conceição, 04— Centro — CEP 48.760-000
Fone: (75) 3266-2146/3076 e-mail: licitacaoaraci@yahoo.com.br.

EFEITURA MUNICIPA‘ [5,E :ARÀdI
rgayojda Bábia '''.".
.4;,
•

NPJ'4. .08610N1-92 ,•
, '
• - • PROCUFtApORIAJ - IDICKDO MU 'PIO ..
,
"Praça Nossa Sènhora da Citàção 4 - Certo- Ara& J BA - CEP:4áiso-pão
't; vi tel:(75s)„3266-2146 / 436-367S'imail. procuradOridearáci.bamów.Di, '- .
.

,

•

--7tri: ; PARECER.3URIDICWZ
;• •
' .

..- •
PROÇESSO:ADM N° 0S3/2020 ,
MODALIDADE: INEXIGIBILIDADE Nél,
. : 9105.2020 MED.
'• ,ÇREDENGiAMENTO:no.005/2020FMS*
?

•

ANÁLISÉt "
inittá.tiv0.. Minata de
a-vé."S' de
contratação de serviços médicos atrr
credenciamento. Enfrentamento da trriVgência
em Saúde Pública de ImportânciaTinternacional.
COVID-19. Inexigibilidade. Dispositivo do art. 25
da lei 8.666/1993. Legalidade.. Viabilidade
jurídica.

‘
1"•,,
I- DO RELATÓRIO

o

-Ç

Foi-nos solicitado _péla Sr.a Presidente da Comissão
Permanente de Licitação, da Prefeitura Municipal de Araci-BA, a emissão de
parecer técnico-jurídico, na forma \ dolàrt. 38, VI e parágrafo único da Lei
8.666/93, sobre a minuta C.Iejcontratação, constante do Processo
Administrativo no 0793/2020; na modalidade INEXIGIBILIDADE, que
levou o número de ordenvOl&S/2020-MED, que versa sobre a Contratação
de WALTER DE ASSIS )UNIOR, profissional médico para a Unidade de
Atendimento Especializàda para tratamento de pacientes e suspeitos de
contagio pelo COVtD1S19 aos finais de semana, com valor mensal estimado de
R$ 20.000,004ina- mil reais), a contar da data da assinatura do contrato,
pelo de perío-clot
td‘Setembro a 31 de dezembro 2020. Para instruir os autos
foram jutios autorização para abertura do procedimento licitatório,
despachollo)Setor Contábil informando a existência de dotação orçamentária,
TerdiàrAutuação, além de outros.
É o que tínhamos a relatar.
Passo a opinar.

1

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI
Estado da Bahia
CNPJ 14.232.08610001-92
PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICIPIO
Praça Nossa Senhora da Conceição, 04 - Centro - Araci - BA - CEP: 48760-000
Tel:(75) 3266-2146 /3266-3076, e-mail: procuradoria0araci.bamov.br

II-DA COMPETÊNCIA DA PROCURADORIA JURÍDICA MUNICIPAL

De início, cabe enfatizar que o exame realizado neste
parecer se restringe aos aspectos formais do ato convocatório (minuta) a ser
disponibilizado aos interessados, bem como os pressupostos formais da
contratação, estando excluídos quaisquer pontos sobre as escolhas
administrativas de conveniências e oportunidades, assim como os de caráter
técnico e/ou discricionário, cuja avaliação não compete a esta•Assessoria.
É importante registrar que o art. 38, parágrafo único da Lei
no 8.666/93, incumbe a essa assessoria prestar consultoria sob o prisma
estritamente jurídico, não lhe competindo adentar na análise da conveniência
e oportunidade dos atos praticados no âmbito da administração, nem analisar
aspectos de natureza eminentemente técnica, administrativa ou econômica do
ato, senão vejamos:
Art. 38. O procedimento da licitação será iniciado com a abertura de
processo administrativo, devidamente autuado, protocolado e
numerado, contendo a autorização respectiva, a indicação sucinta de
seu objeto e dó recurso próprio para a despesa, e ao qual serão
juntados oportunamente:
Parágrafo único. As minutas de editais de licitação, bem como as dos
contratos, acordos, convênios ou ajustes devem ser previamente
examinadas e aprovadas por assessoria jurídica da Administração.

Fáz-se este esclarecimento porque o parecer jurídico,
conforme ,briegtàção doutrinária e jurisprudencial, é ato de natureza
meramenté ópinativa não vinculante, cabendo ao gestor tomar a decisão que
lhe parecerMais adequada, oportuna e/ou conveniente, vejamos:
o parecer não é ato administrativo, sendo, quando muito, ato de
administração consultiva, que visa a informar, elucidar, sugerir
providências administrativas a serem estabelecidas nos atos de
administração ativa. (Celso Antônio Bandeira de Mello, 2001, p.
377).

2

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI
Estado da Bahia
CNPJ 14.232.086/0001-92
PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO
Praça Nossa Senhora da Conceição, 04- Centro - Araci- BA - CEP: 48760-000
Tel:(751 3266-2146 / 3266-3076, e-mail: procuradoriagaraci.ba.cov.br
"emitir narereres faz narre da rotina de um advogado de ente público
PM ámhitn administrativo, de forma oue a descricão desse ato, oor si
só não é sufiriente nara a ronfinurartãn de rrime" Além disso, os
ministros asseveraram que a "rnnriuta gn narecerista é atíoira Dor estar
acohertada nela imunidade referente ao exercício da advocacia nos
Sermos do disnnstn no art. 133 da Constituicão Federal de 1988" Nesse
sentido, cito os acórdãos: STJ/HC 479571 SP 2018/0306805-9, Rel.
Ministro Joel Ilan Paciornik; STJ/HC: 44582 CE 2014/000972,2-8, Rel.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca e STJ/HC 461.468)SP, Rel.
Ministra LAURITA VAZ. (Superior Tribunal de Justiça - STJ) /(grifel)

À assessoria jurídica compete, portanto,* analisar a
legalidade e assistir a autoridade assessorada no controle dalêgitimidade dos
atos a serem praticados ou já efetivados, orientándo ""a atuação do
administrador. Dessa avaliação deve resultar urn parecer jurídico que
possibilite à autoridade o conhecimento das variáveis necessárias para a
tomada de decisão segura.

III- FUNDAMENTOS JURÍDICOS
ton'ttituição Federal é expresso em
O artigo 196 da i
assegurar a saúde como direito 4 de todos e dever do Estado, garantido
mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de
doença, e de outros agravosieb acesso universal e igualitário às ações e
serviços para sua promoção,.prbteção e recuperação.
r
Netse,sentido, a atenção à saúde é, então, um conjunto de
'
ações e serviços4 de) prevenção, promoção e proteção, assistência e
recuperação deitai:ide, realizados pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e por
ações ambieritaisNociais e econômicas desenvolvidas por outros setores de
governoycU oVapoio e a participação técnico-política do setor saúde para o
atendimeV641rdas demandas e necessidades individuais e coletivas da
populaWrde uma localidade.
O procedimento em análise trata de ações relativas a
manutenção do sistema Único de Saúde no âmbito Municipal.
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Nesse sentido, a Lei que dispõe sobre as condições para a
promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento
dos serviços correspondentes, Lei 8.080/90, assim dispõe:
Art. 24. Quando as suas disponibilidades forem insuficientes Para
aarantir a cobertura assistencial à Dopulacão de uma determinada área.
o Sistema Único de SaúdelSUS) poderá rerorrer aos serviros ofertados
pela iniciativa Privada.
Parágrafo único. ,4 participacáo complementar dos serviros privados
será formalizada mediante contrato ou convênio observadas, a
respeito, as normas de direito público.
Art. 25. Na hipótese do artigo anterior, as entidades filantrópicas e as
sem fins lucrativos terão preferência pare partielpar do Sistema Único
de Saúde (SUS). (grifei)

No mesmo sentido, a Pa\i='tarià'no 1.034 de 05 de maio de
2010, do ministério da Saúde, que versa Sobre a participação complementar
das instituições privadas com ou sem .fins lutrativos de assistência à saúde no
Sistema Único de Saúde, dispõe:
Art. 20 Quando'às diSponibilidades forem insuficientes para garantir a
cobertura assiStancial à população de uma determinada área, o gestor
estadual ou municipal poderá complementar a oferta com serviços
privados de assistência à saúde, desde que:
comprovada a necessidade de complementação dos serviços
,pObliéos de saúde e,

;1"1 - haja a impossibilidade de ampliação dos serviços públicos de saúde.

Assim, verificando-se a necessidade de complementação
dos 'serviços de saúde por insuficiência de rede própria, o município pode
recorrer à iniciativa privada, com preferência para as entidades filantrópicas.
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Com isso, o ordenamento jurídico reconheceu, porém, que
as estruturas públicas poderiam ser insuficientes para acolher toda a demanda
do SUS. Por esse motivo, admitiu que o Poder Público possa complementar a
sua rede própria com serviços privados contratados ou conveniados. Ou seja,
instituições particulares podem participar do SUS quando indispensável para
satisfazer as necessidades sociais. Essa participação será em ,caráter
complementar, pois a prestação do serviço público de saúde é
responsabilidade direta do Poder Público.
Para a percepção dessa estrutura, vale transcrever o texto
do artigo 199, caput e § 10 da Constituição Federal:
Art. 199. A assistência à saúde é livre à iniciativa pnvada.
§ 10 - As instituições privadas poderão participar de forma
AiL
complementar do sistema único de àáúde, segundo diretrizes deste,
mediante contrato de direito 13011d:o-tf convênio, tendo preferência as
entidades filantrópicas e as sêàjcin'lucrativos.
N1 /4.4 7

É evidente, pois,,Cqge„o papel da iniciativa privada na
prestação de serviços do SUS é eces'Sótrio coadjuvante. Ou seja, não pode
caracterizar verdadeira transferência:do serviço para um particular.

-

At

Essa é a opinião, inclusive, da doutrina e da jurisprudência.
A esse respeito, Marlon Alberto Weichert observa:
'

RéConhecé ndo que a estrutura pública não seria suficiente para dar
lenà)assistência a toda a população (especialmente pela herança de
Contratação de serviços privados no modelo do então INAMPS, a
J.Constituição Federal permitiu a participação de entidades particulares
no âmbito do Sistema Único de Saúde. Essa participação deve se dar
de forma complementar à rede pública, ou seja, somente pode haver
contratação de serviços privados quando forem insuficientes as
estruturas do Poder Público. A simples menção a uma participação
complementar permite concluir que a Constituição concedeu primazia
à execução do serviço público de saúde por uma rede própria dos entes
federativos. Atendimento público através de serviços privados deve
consistir exceção, tolerável apenas se e enquanto não disponibilizado
diretamente pelo Poder Público." (WEICHERT, Marlon Alberto. Saúde e
Federação na Constituição Brasileira. Rio de Janeiro: Lumen Juris,
2004, p. 199).
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Maria Sylvia Sanella Di Pietro comunga de igual opinião,
vejamos:
É importante realçar que a Constituição, no dispositivo citado permite
a participação de instituições privadas de forma complementar, o que
afasta a possibilidade de que o contrato tenha por objeto o próprio
serviço de saúde, como um todo de tal modo que o particular,esuma
a gestão de determinado serviço. Não pode, por exemplo; ogO,oder
Público transferir a uma instituição privada toda a administração e
execução das atividades de saúde prestada por um hospital público ou
por um centro de saúde; o que pode o Poder Piti;lico\ é contratar
instituições privadas para prestar atividades-meio,‘co'mo limpeza,
vigilância, contabilidade, ou mesmo determinados serviços técnicoespecializados, como os inerentes aos héi-ndteníros, realização de
exames médicos, consultas, etc.; nessé; 'C'atoks, estará transferindo
apenas a execução material de determin'adas atividades ligadas ao
serviço de saúde, mas não sua gestiopperacional. A Lei no 8.080, de
19.9.90, que disciplina o sistema Únicolde Saúde, prevê, nos arts. 24
a 26, a participação complementar, admitindo-a quando as
disponibilidades do SUS fora insuficientes para garantir a cobertura
assistencial à população de unia determinada área, hipótese em que a
participação complementarr deverá ser formalizada mediante contrato
ou convênio, observadas-, a respeito, as normas de direito público,
especialmente à Lei nO 8.666. Isto não significa que o Poder Público vai
abrir mão da prestação do serviço que lhe incumbe para transferi-la a
terceiros; ou que estes venham a administrar uma entidade pública
prestadorà„do serviço de saúde; significa que a instituição privada, em
suasíkróprias instalações e com seus próprios recursos humanos e
materiais, vai complementar as ações e serviços de saúde, mediante
.Ktontrato ou convênio. (DIPIETRO, Maria Sylvia Zanella. Parcerias na
Administração Pública. 4.ed. São Paulo: Atlas, 2002.p. 186).

No caso de necessidade de contratação do serviço, para
suprir seydemanda complementarmente, o município deverá celebrá-lo
dentro das regras da Lei no 8.666/1993.
Porém, deve-se entender que o credenciamento de
profissionais da área de saúde, visando a procedimentos relativos ao
tratamento do COVID-19, encontra respaldo na Lei Federal no 13.979/20, em
razão de se estar diante de situação de extrema urgência, na qual a efetividade
na contratação deve se sobrepor ao procedimento a ser observado.
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Assim, não há dúvidas de que a saúde pública deverá
prevalecer diante de determinadas exigências legais de índole formal, sendo
coerente o credenciamento de profissionais da área de saúde com o objetivo
de enfrentamento da pandemia causada pelo COVID-19, goze do tratamento
diferenciado criado pela lei específica de caráter excepcional e temporário.
Analogicamente, no caso de credenciamento/chamamento
púbico, apesar de não haver expressa previsão no art. 40 da Lei Federal no
13579/20, estaria, portanto, justificado o afastamento dê formalidades
previstas pela Lei no 8.666/93 para casos em que a inexigibilidade de licitação
tenha por propósito contratações que guardam relação com o enfrentamento
do COVID-19, em razão da especificidade da contrataçãb.
Assim, considerando o disposto na Lei Federal n° 13.979 de
06 de fevereiro de 2020, Decreto Estadual n° 1949,
,5
de 18 de março de 2020,
Decreto Legislativo Estadual n° 2.041, de 23 de março de 2020, e no Decreto
Municipal no 1.361, de 08 de abril de 2020, justifica-se a motivação do
credenciamento.
Evidentemente, esta contratação deverá atender aos
ditames legais e nesse sentido o credenciamento tem sido reconhecido como
instrumento hábil.
Cabe, porém, ressaltar que, embora a figura do
credenciamento esteja principalmente voltada para a execução, por
rviços instrumentais necessários ao desenvolvimento das
particulares, dos ;, ei
atividades de polida administrativa, não se cinge exclusivamente a isso, pois
alguns serviço)dê;nátureza pública ou de interesse público também são objeto
de credenciâmen, como é o caso de atividades integrantes do sistema Único
de Saúde (SUS)
Vale mencionar que, em função da relevância pública e de
suas especificidades, visando a manutenção e eficiência dop serviços, é usual
a Administração contratar serviços médico-hospitalares através de
credenciamento de clinicas, profissionais, ou laboratórios que preencham
determinados requisitos, a serem remunerados por procegimentos, segundo
tabela preestabelecida.
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O artigo 37, inciso XXI da Constituição Federal determina
que as obras, serviços, compras e alienações da Administração Pública serão
precedidas de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos
os concorrentes, ressalvados os casos especificados na legislação.
A licitação configura procedimento administrativo mediante
o qual a Administração Pública seleciona a proposta mais vanítajosa,
caracterizando-se como ato administrativo formal, praticado peio Gestor
Público, devendo ser processado em estrita conformidade corn Os-;:princípios
estabelecidos na legislação infraconstitucional.
Versando sobre a possibilidade da Atlfrnin'istração Pública
proceder suas contratações por meio da inexigibilidade 'deilicitação, a Lei no
8.666/1993 que regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal,
estabelece em seu art. 25, as seguintes disposiçõtes:
Art. 25. É inexigível a licitáção '-quando houver inviabilidade de
competição, em especial: »,
I - para aquisição dt,rnatériais, equipamentos, ou gêneros que só
possam ser fomebidbs'-bor produtor, empresa ou representante
comercial exclus'ivo› Vedada a preferência de marca, devendo a
comprovação de exclusividade ser feita através de atestado fornecido
pelo órgão de registro do comércio do local em que se realizaria a
licitação ou p obra ou o serviço, pelo Sindicato, Federação ou
ConfederaçãO Patronal, ou, ainda, pelas entidades equivalentes;
libara a contratação de serviços técnicos enumerados no art. 13
destà Lei, de natureza singular, com profissionais ou empresas de
notória especialização, vedada a inexigibilidade para serviços de
'publicidade e divulgação;

III - para contratação de profissional de qualquer setor artístico,
diretamente ou através de empresário exclusivo, desde que consagrado
pela crítica especializada ou pela opinião pública.
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Complementando o citado artigo, cita-se o artigo 26, caput
da Lei de Licitações:
Art. 26. As dispensas previstas nos §52° e 40 do art. 17 e no inciso III
e seguintes do art 24, as situações de inexioihilidade referidas no art
75 necessariamente iustifiradas e o retardamento previsto no final do
parágrafo único do art. 80 desta Lei deverão ser comunicados, dentro
de 3 (três) dias, à autoridade superior, para ratificação e publicação na
imprensa oficial, no prazo de 5 (cinco) dias, como condição pá ra a
eficácia dos atos.
Parágrafo único. O processo de dispensa de inexioihilidade ou de
retardamento previsto neste artiao. será instruido. no-aue couber. com
QS seguintes elementos:
I - pararterizarão da situarão emernenrial rIalamitosa nu de arava e
iminente risco à seauranca pública aue iustifiaue a disoensa. Guando
for o caso'
II - razão da escolha do fornecedor nu ewerutante-

III - justificativa do °reco,
IV - documento de aprovação dos projetos de pesquisa aos quais os
bens serão alocados. (Grifo nosso)

NesSi passo, o citado artigo informa quê a inexigibilidade
deve ser necessariamente justificada, sendo que o processo deve
ser instruído,
—
no caso, com eírnentos que apontem a razão de tal proceditento.
'Portanto, a inexigibilidade de licitação se caracteriza pela
7,
ausência/de competição, o que impossibilita a aberturk de um certame
licitatório,/ logo se Administração convoca todas as empresas de um
determinado setor, dispondo-se a contratar a todos os que tiverem interesse
e que satisfaçam os requisitos estabelecidos, fixando eia própria o valor que
se dispõe a pagar (Tabela da SMS) os possíveis licitante, não competirão, no
estrito sentido da palavra, inviabilizando a disputa, uma veg que, a todos foi
assegurada a contratação.
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É importante citar, o parecer técnico jurídico no 009, de 02
de fevereiro de 2018, do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de
Justiça de Defesa da Saúde o Ministério Público do Estado de Minas
Gerias, por entender que a figura do credenciamento de serviços de saúde
consiste em hipótese especial de inexigibilidade de licitação, podendo ser
utilizado em caráter complementar, vejamos:

O entendimento atualizado do TCU é no sentido "pde que o
credenciamento poderá ser feito inclusive para atuada dá profissional
médico para as unidades públicas de saúde do _51.4 desde que
devidamente regulamentado. pestacamos aue o credenciamento deve
ser tratado como inexiaihilidade de liritacãoCoM base no caout do Art.
,25 da lei 8.666/93.Vale mencionar ode
funcão da relevância
pública e de suas especificidades. visandcPas manutencão e eficiência
dos servicos. é usual a Administhicao• contratar servicos médicohospitalares. por meio do credencjimeXto de clínicas. profissionais ou
(ohm-etários (71le nreencharA :determinados reauisitos a serem
remunerados por procedimintat seaundo tabela preestabelecida.
(grifei)

Desse modo,Ná,presenta-se de forma cristalina que o
presente processo de credencSiento se enquadra nas previsões do art. 25
da Lei 8.666/93, e no entendirfiento jurisprudencial do TCU, conforme trecho
abaixo:
árisarudência do TCU "(...) 5.3 embora não esteja previsto nos incisos
do sáril 25 da Lei n°8666/93, o credenciamento tem sido admitido pela
clabtrina e jurisprudência como hipóteses de inexigibilidade inserida no
caput do referido dispositivo legal, porquanto a inviabilidade de
competição configura-se pelo fato de a Administração dispor-se a
contratar todos os que tiverem interesse e que satisfaçam as condições
por ela estabelecidas, não havendo, portanto, &ação de exclusão.
(Acórdão n.o 351/2010-Plenário, TC-029.112/2009-9, rei. MinSubst. Marcos Bemquerer Costa, 03.03.2010) (negritei)

Também, o Acórdão TCU no 2057/2016, nos autos da TC
023.410/2016-7, com julgamento pelo plenário, realizado no dia 10/08/2016,
Relator Ministro Bruno Dantas, decidiu, por unanimidade que:
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9.1.2. O credenciamento pode ser utilizado para a contratação
de profissionais de saúde para atuarem tanto em unidades
públicas de saúde quanto em seus próprios consultórios e clínicas,
sendo o instrumento adequado a ser usado quando se verifica a
inviabilidade de competição para preenchimento das vagas, bem
como quando a demanda pelos serviços é superior à oferta e é possível
a contratação de todos os interessados, sendo necessário o
desenvolvimento de metodologia para a distribuição dos serviços entre
os interessados de forma objetiva e impessoal; (negritei)

/—
Nessa senda, vale enumerar que o credenciamento traz
muitas vantagens para a Administração, desburocrafizandó suas ações e
melhor uso dos recursos disponíveis, que poderá ça qublquer momento,
contratá-los para a prestação dos serviços que se fizerem necessários,
observando às condições estabelecidas no instrumento convocatório, inclusive
o preço.
Ademais, atendendo aos princípios da economicidade e
legalidade, é viável, do ponto de vistalurídico, a aquisição dos serviços com
fulcro nos citados art. 25 e 26 da Lei 8.666/93.
Neste sentido, nota-se que o objeto de interesse desta
contratação pelo Município se enquadra nas hipóteses de inexigibilidade de
licitação justamente por não dispor, em seu quadro de pessoal, dos referidos
profissionais habilitadpa-no setor indicado.
4).
d‘Além disso, é fato que o município sofre com a carência de
médicos, em mrazao de sua localização geográfica, tornando notório o
desespero ,do <prefeito em contratar médicos à atender a demanda da
população:- "
A escolha da referida contratação recaiu sobre a
Contratação de WALTER DE ASSIS JUNIOR, profissional médico, com valor
mensal estimado de R$ 20.000,00 (Vinte mil reais), amoldando-se aos
ditames legais por ser a melhor proposta ofertada, conforme prévia pesquisa
de mercado.
O procedimento até o momento adotado tem guarida na lei,
estando correto em sua tramitação.
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IV- CONCLUSÃO
Em face ao exposto, por estarem presentes os pressupostos
autorizativos para a pretendida contratação direta por inexigibilidade de
licitação, e estando consignadas as recomendações que o caso requer, OPINO
FAVORAVELMENTE nos termos dos citados artigos 25 e 26 da Lei 8.666/93,
ficando submetido à apreciação superior para quaisquer considerações\
É o meu parecer.
Salvo melhor juízo.
Remetam-se os autos à Comissão Permanente de Licitação.
Araci - BA, 31 de agosto de 2020.

UESTON D
Assessor Ju

LVA PINKION",
iCo QÁB/BAÍ 51243
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ESTADO DA BAHIA
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TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO,
N.° 0105-2020MED, DE 02 DE SETEMBRO DE 2020.

A COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL, no uso del'Saas atribuições
'
legais, conferidas pelo Decreto n° 1.232/2020 de 02 de Janeiro de 2020,
CONSIDERANDO, que trata-se de um cenário de pandemia:c. em decorrência da
propagação do vírus da SARS-COV-2, o qual origina o quadro infecciosd da COVID-19. O qual,
segundo a Organização Mundial de Saúde- OMS possui. o contágij célere e de fácil propagação,
assim como, a sua considerável taxa letalidade, exige a rápida ofeha de atendimento e tratamento
aos infectados;
CONSIDERANDO, a Portaria n° 356/20 e Decrefo Federal n° 10.289/20 de 24 (vinte e
quatro) de Agosto do ano corrente, que estabelecem as medidas de enfretamento ao vírus e o
Decreto Estadual n° 19.586 de vinte e sete, dê Agosto, o qual ratificou a situação de emergência em
todo território baiano;
CONSIDERANDO, o requerimento de Profissional da área de Saúde para prestação de
serviços médicos em Unidade-Especializada de tratamento para pacientes da COVID-19, deste
município encaminhado pelo Prefeito;
sie:\
CONSIDERANDO os dados do profissional WALTER DE ASSIS JUNIOR, residente e
"5,
domiciliado na Praça4Mõrisenhor Berenguer, n° 410, Centro, Monte Santo, Bahia, CEP 48.800-000,
"4" >
médico, inscrito tio CRM-BA n° 32.774, conforme documentos comprobatórios que atentam para a

»F

sua capacidaded2.ara atuar como prestador do serviço, ora mencionado.
,CONSIDERANDO, a notoriedade da competência do médico; do seu zelo profissional da
sua idoneidade moral e social;
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CONSIDERANDO, ainda, que o CONTRATADO, sempre exerceu com competência as
atividades profissionais inerentes à medicina, para atender a demanda de serviço de saúde existente
em diversos Municípios.
CONSIDERANDO, que o valor cobrado pela Contratação do serviço requerido é
considerado razoável, dentro do valor do mercado, obedecendo a Tabela SUS;
CONSIDERANDO, finalmente, que o profissional em epígrafe preenche a:condições e
requisitos para atender os serviços de saúde, objeto da contratação, cuja setéção é'rescolha, atende
à situação posta à apreciação, caso este absolutamente justificado, pelocaiátit" do art. 25 da Lei n°
8.666/93, onde estabelece ser "inexigível a licitação quando: hoUver inviabilidade de
competição, em especial:..." e que o rol não é taxativo, significlando que, nos casos cuja
inviabilidade de competição haja efetiva comprovação é pos'alvél, a contratação direta, por esta
razão, resolve declarar Inexigível o Processo Licitatório, ,carn 'fundamento no caput do art. 25 da Lei
8.666/93, com as alterações promovidas pela Lei 8:88'04, EC n° 19 e 9.648, de 27/05/98, que
regulamenta o artigo 37, inciso XXI da Constituição2 Éederal, c/c os arts. 6°, 196 e 197 da CF/88, para
recomendar a contratação de WALTER DE ASSIUNIOR, cujo contrato deverá ser celebrado com
observância das regras previstas nos arts: 54 e,,55 e demais disposições da Lei n.° 8.666/93 e suas
alterações posteriores.
Publique-se e Registre-se'*::

1

Araci-Bahia, 02 de SetéMbrO de 2020.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

titk
MARIA VERENA MATOS MOURA
PRESIDENTE

DANIL A SILVA REIS
PRESIDENTE SUPLENTE

MEMBRO
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PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0793-2019, VINCULADO A INEXIGIBILIDADE DE
LICITAÇÃO N° 0105-2020MED, ORIUNDO DO CREDENCIAMENTO DE N°005/2019.

ATA DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO

411

Ao segundo (02°) dia, do mês de Setembro do ano de 2020, a CoMissãok de Licitação
reuniu-se na sede da Prefeitura Municipal de Araci, nesta Cidade, -Ora' avaliar e decidir
sobre a solicitação da Secretária Municipal de Saúde autorizád! pelo Prefeito para a
contratação de WALTER DE ASSIS JUNIOR, para prestaçãordekáérviço como médico em
Unidade Especializada Para o Tratamento de Pacientes tSusPeitos de Infecção pelo
COVID-19 do município, mediante demanda da Secretaria MunidiPal de Saúde do Município
com valor mensal estimado de R$ 20.000,00 (Vinte mil reais) a. contar da data da assinatura
do contrato, pelo de período de Setembro de 2020,a 31.'"`cre dezembro 2020, considerando
que o profissional tem o perfil exigido para atender aa necessidades da Saúde, contendo
todos os requisitosindispensáveis à prestaçãO' dds serviços, resolve a Comissão com
fundamentono caput do art. 25 da Lei 8.665/93>: coM as alterações promovidas pela Lei n°
8.883/94, EC n° 19 O 9.648, de 27/05/98i:0i-e regulamenta o artigo 37, Inciso XXI da
Constituição Federal, c/c os arts, 6°, 196 e:197 da CF/88, considerar Inexigível o Processo
Licitatório, cujo Termo com as justificativas seguem em anexo para Adjudicação pela
Comissão de Licitação e posterior Ratificação e Homologação por parte do Chefe do Poder
Executivo. Nada mais havendo, pela Presidente foi determinado que fosse encerrada a
reunião e lavrada apresente Ata 'para os devidos fins de direito.
,AracikrBahia,
em 02 de Setembro de 2020.
k
rftk,k,
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
zAA MATOS MOURA
MARIA VEli
PRESIDENTE

d

SILVA REIS
DANILO
PRESIDENTE SUPLENTE

Praça Nossa Senhora da Conceição, 04— Centro — CEP 48.760-000
Fone: (75) 3266-2146/3076 e-mail: licitacaoaraci@yahoo.com.br.

PREFEITURA
CIDADE MÃE DO DIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI
ESTADO DA BAHIA
CNPJ N° 14.232.086/0001-92

ADJUDICAÇÃO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0793-2019, VINCULADO A
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 0105-2020MED, ORIUNDO DO
CREDENCIAMENTO DE N° 005/2019.

Nós, membros da Comissão de Licitação, nomeados pelo Decreto n° 1.232/,2620, nos
reunimos para analisar o Processo Administrativo n° 0793-2019, vinculado à inexigibilidade
de Licitação n° 0105-2020MED, que após a verificação de todos os aspectos Cofitábeis e
jurídicos. ADJUDICAMOS o objeto da contratação em favor de WALTER' DE ASSIS
JUNIOR, médico, portador da cédula de identidade n° M81899179 SSP-MQ -iriscrito no CPF
sob o n° 012.113.576-43, inscrito no CRM-BA n° 32.774, residente e.kdortiiciliado na Praça
Monsenhor Berenguer, n° 410, Centro, Monte Santo, Bahiar,CEP 48.800-000, para
prestação de serviço como médico em Unidade Especialiada-/çRara o Tratamento de
Pacientes e Suspeitos de Infecção pelo COVID-19 do municiplio' aos finais de semana,
mediante demanda da Secretaria Municipal de Saúde -do adnicípio com valor mensal
estimado de R$R$ 20.000,00 (Vinte mil reais) a contar claNdata da assinatura do contrato,
pelo de período de Setembro de 2020 a 31 de /:dezémbro 2020, considerando que o
profissional médico tem o perfil exigido para atender as necessidades da Saúde, constante
do respectivo Processo de Inexigibilidade de Licitação-N° 0105-2020MED.
,
Araci - Bahia,'ern ,02 de Setembro de 2020.

/COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
MARIA (./ãENA MATOS MOURA
PRESIDENTE
ANIL A SILVA REIS
/PRESIDENTE
SUPLENTE
,

MEMBRO
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RATIFICAÇÃO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0793/2019, VINCULADO
AINEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 0105-2020MED, ORIUNDO DO CREDENCIAMENTO
DE N°005/2019.

11P

O Prefeito Municipal, no uso da competência que lhe outorga o art. 25. incisto II, V, § 1° e art. 13
da Lei Federal n° 8.666 de 21 de Junho de 1993. RATIFICA O ATO DA INEXIGIBILIDADE DE
LICITAÇÃO N° 0105-2020MED, conforme Ata da Comissão Permanente de Licitação e Parecer
Jurídico emitido pela Procuradoria Jurídica do Município, vem formalizar a INEXIGIBILIDADE
DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, para Contratação de WALTER DE ASSIS JUNIOR, portador
da cédula de identidade n° M81899179 SSP-MG, inscrito/no CPF'sob o n° 012.113.576-43,
inscrito no CRM-BA n° 32.774, residente e domiciliado na Praça Monsenhor Berenguer, n°410,
Centro, Monte Santo, Bahia, CEP 48.800-000com valor mensal estimado de R$ 20.000,00 (Vinte
mil reais)a contar da data da assinatura do contrato, pelo de período de Setembro de 2020 a 31
de dezembro 2020, considerando que o médico tem o perfil exigido para atender as
necessidades da Saúde, constante do respectiVo' Protesso de Inexigibilidade de Licitação N2
0105-2020MED.

Araci - Bahia, em 03 de Setembro de 2020.

ANTONIO CARVALHO DA SILVA NETO
PREFEITO MUNICIPAL
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HOMOLOGAÇÃO PROCESSO ADMINISTRATIVO N°0793-2019, VINCULADO A
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 0105-2020MED, ORIUNDO DO CREDENCIAMENTO
DE N°005/2019.

HOMOLOGO o Processo Administrativo n° 0793-2019, vinculado a4nexigibilidade de Licitação
N° 0105-2020MED, para que surta os seus efeitos jurídicos e legais' 'èdetermino a contratação de
WALTER DE ASSIS JUNIOR, portador da cédula de identidade n6"Mt31899179 SSP-MG, inscrito
no CPF sob o n2 012.113.576-43, inscrito no CRM-BA n° 32.774, residente e domiciliado na Praça
Monsenhor Berenguer, n° 410, Centro, Monte Santo, Bahia; CEP 48.800-000, para prestação de
serviços como médico em Unidade Especializada de Aten'Climento de Pacientes do COVID-19,
mediante demanda da Secretaria Municipal de SaiicleAMunicípio com valor mensal estimado
de R$ 20.000,00 (Vinte mil reais)a contar da datada assinatura do contrato, pelo de período de
Setembro de 2020 a 31 de dezembro 2020, considerando que o profissionaltem o perfil exigido
para atender as necessidades da Saúde, con`tatite 'do respectivo Processo de Inexigibilidade de
Licitação N 2 0105-2020MED.

Araci - Bahia, em 03 de Setembro de 2020.

ANTONIO CARVALHO DA SILVA NETO
PREFEITO MUNICIPAL
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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 0105-2020MED

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
QUE ENTRE SI CELEBRAM, A PREFEITURA
MUNICIPAL
DE
ARACI,
EM
COOPARTICIPAÇÃO
DO
FUNDO
MUNICIPAL DE SAÚDE E WALTER DE
,
ASSIS JUNIOR.
‘.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI, Bahia,estabelecida à Pç. Nossa,Senhora da
Conceição, n° 04, Centro, nesta Cidade, neste ato representado ta'elb Exmo. Sr.
Prefeito, o SR. ANTÔNIO CARVALHO DA SILVA NETO, brasiláo,,.casado, portador
da cédula de identidade n° 0939915332 SSP/BA, inscrito no CPF sob o n°
802.383.355-34, residente e domiciliado Rua José Tibeirdio, 540, Centro, Araci, Bahia,
CEP 48.760-000, COM COPARTICIPAÇÃO DO_FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE,
com sede no endereço na Rua 07 de Seterpbtot )169, Centro, Araci, inscrito no
CNPJ sob o n°. 09.291.555/0001-04, representado por sua gestora, a SRA. ANA
OFÉLIA M. MARQUES, brasileira, solteira, 'portadora da cédula de identidade n°
03819487 22 SSP/BA, inscrita no CPF sob o n° 665.060.425-91, residente e
domiciliada na cidade de Araci, ,Bahla doravante denominados CONTRATANTES e de
outro lado, WALTER DE ASSIS JUNIOR, médico, portador da cédula de identidade n°
M81899179 SSP/MG, inscriko CPF sob o n° 012.1136.576-43, inscrito no CRM/BA
n° 32.774, residente ttbmiciliado na Praça Monsenhor Berenguer, n° 410, Centro,
Monte Santo, BaS)CEP 48.800-000, ora denominado CONTRATADO, com base
nas dispostçÕes',&Lei Federal 8.666 de 21 de junho de 1993 e alterada pela Lei
'
8.883/94";res6lvêm celebrar o presente Contrato de Prestação de Serviços, mediante
as clàüsúlaét'e condições seguintes:
-

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1 O presente CONTRATO tem como objeto apresente instrumento tem por objeto
estabelecer contratação de profissional médico, para a prestação de
serviço como médico em Unidade de Atendimento especializada para
tratamento de pacientes e suspeitos de estarem infectados pelo COVID19, aos finais de semana, item 37 do Edital de Credenciamento n° 005/2019,
do Anexo I.
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2. Este CONTRATO fica vinculado aos termos do Edital da Chamada
Pública/Credenciamento n° 005/2019-FMS e da Inexigibilidade de Licitação N°
0105-2020MED.
CLÁUSULA SEGUNDA - DOS PREÇOS E DO PAGAMENTO
1. O valor total estimado deste CONTRATO é de R$ 80.000,00 (Oitenta mil
reais), sendo que serão percebidos estimadamente mensalmente a quantia de
R$ 20.000,00 (Vinte mil reais), referente ao item 37. No valor CONTRATADO
estão inclusas todas as despesas com materiais e equipamentos, mão de obra,
transportes, leis sociais, ferramentas, seguro, todos os tributos incidentes e
demais encargos, enfim, todos os custos diretos e indiretos necessários para
entrega completa dos objetos discriminados nos anexos do Edital.
2. Os preços serão fixos e irreajustáveis;
É admitida estipulação de correção monetária ou de reajuste por índice de
preços gerais, setoriais ou que reflitam a variação dós bustos de produção ou
insumos utilizados nos CONTRATOS de prazo de duração igual ou superior a
um ano, sendo nula, por sua vez, qualquer estipulação de reajuste ou correção
monetária de periodicidade inferior a um ano.
Caso haja reajuste de preços, os mesmos serão calculados pela tabela do
INPC (indice Nacional de Preços ao •Consumidor). Excepcionalmente, poderse-á utilizar outros parâmetros de reajuste, desde que reflitam a variação dos
custos de produção ou insumos utilizados pelos CONTRATADOS, respeitados
os preços médios praticados na região.
O pagamento será efetuado de acordo com a prestação de serviço, até 30
(trinta) dias após a apresentação da Nota Fiscal, devidamente atestada pela
competente e com a ;liquidação da despesa, mediante transferência bancária
em Conta em nome da CONTRATADA.
Se o serviO. não' for executado conforme as especificações, o pagamento
ficará sysjSenàráté execução correta.
y
Em/caSo,de irregularidade na emissão dos documentos fiscais, o prazo de
páganierito será contado a partir de sua representação, desde que
/devídamente regularizados.
PARÁGRAFO ÚNICO — O valor total mencionado nesta cláusula dividir-se-á em 60%
(sessenta por cento) para mão de obra e 40% (quarenta por cento) para insumos.
CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA É EXECUÇÃO DO OBJETO
1 - O prazo para inicio dos serviços será a partir da assinatura do CONTRATO, até
31/12/2020, podendo ser prorrogado de acordo com as especificações da lei 8.666/93
e suas posteriores alterações.
2 — A CONTRATADO ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais,
acréscimos ou supressões que fizerem necessários no quantitativo do objeto
Praça Nossa Senhora da Conceição, 04— Centro — CEP 48.760-000
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CONTRATADO, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado
do CONTRATO.
3 — A Secretaria de Saúde poderá recusar todo e qualquer serviço realizado em
desacordo com a Autorização, no que se refere à execução do mesmo com o
apresentado no REQUERIMENTO DE CONTRATO, obrigando-se o CONTRATADO a
executá-lo de modo pertinente sem quaisquer ônus adicionais.
CLÁUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
1 - Os recursos decorrentes dessa contratação estão previstos nas seguintes
dotações orçamentárias:

•
Secretaria
Municipal de
Saúde

2011
2021
2029

30.90.36

02
14
09

80.000,00

2080

CLAUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES GERO
Deverá a CONTRATADO observar, tambérri, aSeguinte:
É expressamente proibida a contratação de servidor pertencente ao quadro de
pessoal do CONTRATANTE durante a vigência deste CONTRATO;
Este CONTRATO poderá ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei
8.666/93, desde que haja -irtteresse da Administração do CONTRATANTE, com a
apresentação das devidas juStificativas adequadas a este CONTRATO.
410

Durante a sua(vigênda o CONTRATO será acompanhado e fiscalizado pelo
Conselho MunicijDal -de Saúde, Controladoria Interna da Prefeitura Municipal,
Secretaria Municipat'tie Saúdeou por servidores e empresas devidamente autorizado
para tal, representando o CONTRATANTE. Também estará sujeito a fiscalização,
auditoria'é.inépe/ção pelos demais órgãos de controle interno e externo.
A Secretaria Municipal de Saúde anotará em registro próprio todas as ocorrências
relacionadas com a execução do CONTRATO, determinando o que for necessário à
regularização das faltas ou defeitos observados.
Ás decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante
deverão ser solicitadas ao órgão competente, em tempo hábil para a adoção das
medidas convenientes.
Além do acompanhamento e da fiscalização, o gestor do CONTRATO designado
pela CONTRATANTE poderá, ainda, sustar qualquer execução que esteja em
desacordo com o especificado, sempre que essa medida se tornar necessária.
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O
8. Não obstante a CONTRATANTE seja a única e exclusiva responsável
execução do CONTRATO, a CONTRATANTE reserva-se o direito de, sem que de
qualquer forma restrinja a plenitude dessas responsabilidades, exercer a mais ampla e
completa fiscalização sobre a execução do objeto ajustado, diretamente ou por
prepostos designados.
Parágrafo Único: O CONTRATADO deverá apresentar junto com as notas fiscais:
Prova de regularidade junto à Fazenda Municipal;
Prova de regularidade junto à Fazenda Estadual;
Prova de regularidade junto à Fazenda Federal, referente à Divida Ativa da
União e Tributos Federais, conjunta com INSS;
Prova de regularidade junto a Justiça do Trabalho.
CLÁUSULA SEXTA- DAS PENALIDADES
/

1.0 CONTRATADO está sujeita à multa de 0,6% (zero vírgula SeiS por cento) sobre o
valor total deste CONTRATO por dia e por descumprimento de Obrigações fixadas no
Edital. A multa tem de ser recolhida pelo CONTRATADO no prazo máximo de 05
(cinco) dias, contados da data da notificação.
2.Pela inexecução total ou parcial do objeto deste CONTRATO, a Administração do
CONTRATANTE ou Administração Pública poderá,
, garántida a prévia defesa, aplicar à
CONTRATADO as seguintes sanções:
2.1 -Advertência;
2.2 - Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do CONTRATO, no caso de
inexecução total do objeto CONTRATADO„ recolhida no prazo de 05 (cinco) dias,
contado da comunicação oficial;
2.3 - Suspensão temporária de participar' em licitação e impedimento de contratar com
a Administração do CONTRATANTE, pelo prazo de até 5 (cinco) anos.
Ficará impedida de licitar e de contratar com a Administração Pública, pelo prazo de
até 5 (cinco) anos, garantida -o direito prévio da citação e da ampla defesa, enquanto
perdurarem os motivordeterminantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a14it4pria autoridade que aplicou a penalidade, a CONTRATADO
;
que:
3.1 - Ensejar o réard'alnento da execução do objeto deste CONTRATO;
3.2 - Não mástíver \à:proposta, injustificadamente;
3.3 - Comportar-sede modo inidõneo;
3.4 - Figer\dedatação falsa;
3.5 - COrneter fraude fiscal;
3.6 - Falhar ou fraudar na execução deste CONTRATO.
Além das penalidades citadas, a CONTRATADO ficará sujeita, ainda, ao
cancelamento de sua inscrição no Cadastro de Fornecedores do CONTRATANTE e,
no que couber às demais penalidades referidas no Capitulo IV da Lei n.° 8.666/93.
Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e
aceito pela Administração do CONTRATANTE, a CONTRATADO ficará isenta das
penalidades mencionadas nos itens 1 a 3 desta Cláusula.
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6. As sançó'es de advertência e de impedimento de licitar e contratar com
Administração Pública, poderão ser aplicadas à CONTRATADO juntamente com a de
multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.
CLÁUSULA SÉTIMA- DA RESCISÃO
A inexecução total ou parcial deste CONTRATO enseja a sua rescisão, conforme
disposto nos artigos 77 a 80 da Lei n°8.666/93.
A rescisão deste CONTRATO poderá ser:
2.1 - Determinada por ato unilateral e escrita da Administração do CONTRATANTE,
nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei mencionada,
notificando-se a CONTRATADO com a antecedência mínima de 30 (trinta) dias;
2.2 - Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo-difiCitação,
desde que haja conveniência para a Administração do CONTRATANTE
2.3 - Judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria.
A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autodzáção escrita e
fundamentada da autoridade competente.
3.1 - Os casos de rescisão ajuste serão formalmente Motivados nos autos do
processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
CLÁUSULA OITAVA - DO FORO
As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser
dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas no Foro da Comarca de
Araci-BA, com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja.
E, para firmeza e validade do qu&foí pactuado, lavrou-se o presente CONTRATO
em 03 (três) vias de igual teor e farinai para que surtam um só efeito, às quais, depois
de lidas, são assinadas pelas representantes das partes, CONTRATANTE e
CONTRATADO, e pelas testemunhas' abaixo.
Ba, 04 de Setembro de 2020.

ANTONI g CARVALHO DA SILVA NETO
Prefeito Municipal
CONTRATANTE

ANA OFELIA
Gest
CONT

WALTER DE ASSIS JUNIOR
CONTRATADO
Praça Nossa Senhora da Conceição, 04— Centro — CEP 48.760-000
Fone: (75) 3266-2146/3076 e-mail: licitacaoaraci@yahoo.com.br
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI
ESTADO DA BAHIA
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ARACI
PREFEITURA
CIDADE MÃE DO DIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI
ESTADO DA BANIA
CNPJ N° 14.232.086/0001-92

ORDEM DE SERVIÇO

Autorizo que sejam iniciados os serviços por WALTER DE ASSIS JUNIOR, médko,"portador
da cédula de identidade n° M81899179 SSP-MG, inscrito no CPF sob Qin° 012.'113.576-43,
inscrito no CRM-BA n° 32.774, residente e domiciliado na Praça MonsenhOrBerenguer, n°
410, Centro, Monte Santo, Bahia, CEP 48.800-000, para prestação de 'serviços como médico
em Unidade Especializada de Atendimento de Pacientes do COVID1 9; mediante demanda
da Secretaria Municipal de Saúde do Município com valor mensal estimado de 20.000,00
(Vinte mil reais) a contar da data da assinatura do contrato, pelp de período de Setembro
de 2020 a 31 de dezembro 2020, considerando que o profissional tem o perfil exigido para
atender as necessidades da Saúde, constante do respectivO Processo de Inexigibilidade de
Licitação N° 0105-2020MED.

Araci - Bahia, em 04 ‘de Setembro de 2020.

Ana Ofélia M
017
- DECRETO N°0
FUNDO MUNI ALD SAÚDE

Praça Nossa Senhora da Conceição, 04 — Centro -- CEP 48.760-000
Fone: (75) 3266-2146/3076 e-mail: licitacaoaraci@yahoo,com.br.
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ARACI

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFtACI

PREFEITURA
j'ARAcia."

CIDADE MÃE DO DIA

ESTADO DA BAHIA
CNPJ N° 14.232,086/0001-92

AUTORIZACÃO

AO SETOR DE CONTABILIDADE

Autorizo ao Setor de Contabilidade a Empenhar o referido processo e em seguida remeter a
Secretária Municipal de Saúde que é a GESTORA DO FUNDO MUNIZIPAL DE SAÚDE,
devidamente nomeado pelo Decreto n 2 0597/2017, Sr. Ana Ofélia IMatOs Marques, para
formalizar autorização para Prestação de Serviços de WALTER DE ASSISIÚNIOR, portador da
cédula de identidade n° M81899179 SSP-MG, inscrito no CPF sob ,áin2, (312.113.576-43, inscrito
aSèrenguer,
n° 410, Centro,
r
no CRM-BA n° 32.774, residente e domiciliado na Praça Monsentíde
Monte Santo, Bahia, CEP 48.800-000, para prestação de, serviços' de médico em Unidade
Especializada para o Tratamento de COVID-19, mediante.gmauda da Secretaria Municipal de
Saúde do Município com valor mensal estimado de R$,,20.000,00 (Vinte mil reais)a contar da
data da assinatura do contrato, pelo de período de Se/terhb'ro de 2020 a 31 de dezembro 2020,
considerando que tem o perfil exigido para atendei:N a?necessidades da Saúde, constante do
respectivo Processo de Inexigibilidade de Licitaçáo N2 .0105-2020MED, para o período de seis
meses, pelas seguintes Dotações Orçamentárias' seguinte;
Unidade
Orçamentária:

.
2080- Fundo?Muni ipal de Saúde

Projeto / Atividade:

2011 -Manutenção das Ações da Secretaria de Saúde
2021- Manutenção dos Serviços da Saúde e Ações do MAC
2929-"Programa de Prevenção e Combate ao COVID19

Elemento de despesa: ,f33.‘90:36 - Outros serviços - Pessoa Física
4

Fonte de Recurso

"",

402/14/09
Araci- Balai

04 de Setembro de 2020.

ANTONIO CA VALHO DA SILVA NETO
PRE

ITO MUNICIPAL

Praça Nossa Senhora da Conceição, 04- Centro - CEP 48.760-000
Fone: (75) 3266-2146/3076 e-mail: licitacaoaraci@yahoo.com.br.
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ARACI
PREFEITURA
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Araci

Diário Oficial do

MUNICÍPIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI
ESTADO DA BANIA
CNPJ N° 14.232.086/0001-92

EXTRATO DO CONTRATO N° 0105-2020MED REFERENTE AO PROCESSO
ADMINISTRATIVO N°0793-2019, VINCULADO A INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇAO N°
0105-2020MED, ORIUNDO DO CREDENCIAMENTO DE N°005/2019.

CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE AFtACI - BAHIA, pessoa jurídica de direito públIcit interno, inscrita no
CNPJ n°. 14.232.086/0001-92, com sede à Pç. Nossa Senhora da Conceição, n° '04.p.tãntro, nesta Cidade,
neste ato representado pelo Exmo. Sr. Prefeito, o Sr. Antônio Carvalho da Silva 'Neto, brasileiro, casado,
portador da cédula de identidade n° 0939915332 SSP/Ba, inscrito no CPF sito -h°i802.383.355-34, residente
e domiciliado Rua José Tibúrcio, 540, Centro, Araci, Bahia, CEP 48.76.0í000,÷à4o FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚDE - FMS, com sede no endereço na Rua 07 de Setembro, n° 169, bantrã, Araci, inscrito no CNPJ sob o
n°. 09.291.555/0001-04, neste ato, representada, pela Secretária Môniciparde Saúde a Sra. ANA OFÉLIA
MATOS MARQUES, brasileira, solteira, portadora da cédula de identidád&h° 03819487 2255P-BA, inscrita no
CPF sob o n°665.060.425-91, residente e domiciliada na cidade delzkracir Bahia.
„C% \. •
4i•
CONTRATADO: WALTER DE ASSIS JUNIOR, portador,.dà <cédula de identidade n° M81899179 SSP-MG,
inscrito no CPF sob o n° 012.113.576-43, inscrito no Oim-BA-ii° 32.774, residente e domiciliado na Praça
Monsenhor Berenguer, n° 410, Centro, Monte Santo, ,Báhrar.CEP 48.800-000termos de seus estatutos sociais,
'St
daqui por diante denominada CONTRATADO.
OBJETO: O presente instrumento tem porobjeto estabelecer contratação de médico para a Unidade
Especializada Para o Tratamento de Pacientes e\SUspeitos de Infecção pelo COVID-19 do município, deste
4
Município.
PAGAMENTO: O valor do presente ctrato corresponde a importância estimada de R$ 20.000,00 (Vinte mil
reais)por mês pelos serviços pmstádos\"Ser pago até o dia 10 (dez) do mês subseqüente, creditada em conta
se74-àdo pelo Fundo Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal de Araci bancária de sua titularidade, al
Bahia ou na Tesouraria da Prefeitura'
VIGÊNCIA: o presente1tcontrato passa a vigorar a partir de Setembro e terá seu término no dia 31 de
dezembro de 2020. i"
Araci- Bahia, em 04 de Setembro de 2020.
Ana Ofélia Matos Marques - GESTOR
DECRETO N°0597/2017
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATANTE

Praça Nossa Senhora da Conceição, 04- Centro - CEP 48.760-000
Fone: (75) 3266-2146/3076 e-mail: licitacaoaraci@yahoo.com.br.

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: AHS24NWVBE23LZJKVF2IWG
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ARACI
PREFEITURA
CIDADE MÃE DO DIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI
ESTADO DA BAHIA
CNPJ N° 14.232.086/0001-92

EXTRATO DO CONTRATO N° 0105-2020MED REFERENTE AO PROCESSO
ADMINISTRATIVO N° 0793-2019, VINCULADO A INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇAO N°
0105-2020MED, ORIUNDO DO CREDENCIAMENTO DE N°005/2019.

CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE ARACI - BAHIA, pessoa jurídica de direito público internorinscrita no
CNPJ n°. 14.232.086/0001-92, com sede à Pç. Nossa Senhora da Conceição, n° 04,,..genir<rthesta Cidade,
neste ato representado pelo Exmo. Sr. Prefeito, o Sr. Antônio Carvalho da Silva Nek5biasileiro, casado,
portador da cédula de identidade n° 0939915332 SSP/Ba, inscrito no CPF sob o n°102:383.355-34, residente
e domiciliado Rua José Tibúrcio, 540, Centro, Araci, Bahia, CEP 48.760-000 e o ''Fili4b0 MUNICIPAL DE
SAÚDE — FMS, com sede no endereço na Rua 07 de Setembro, n° 169, Centro', Araci; inscrito no CNPJ sob o
n°. 09.291.555/0001-04, neste ato, representada, pela Secretária Municipala' Saúde a Sra. ANA OFÉLIA
MATOS MARQUES, brasileira, solteira, portadora da cédula de identidade4A° 03819487 22SSP-BA, inscrita no
CPF sob o n°665.060.425-91, residente e domiciliada na cidade de AraciCONTRATADO: WALTER DE ASSIS JUNIOR, portador da cédüla detidentidade n° M81899179 SSP-MG,
inscrito no CPF sob o n° 012.113.576-43, inscrito no CRM-13,0r1"32774, residente e domiciliado na Praça
Monsenhor Berenguer, n°410, Centro, Monte Santo, Bahia, CEP'48100-000termos de seus estatutos sociais,
daqui por diante denominada CONTRATADO.
OBJETO: O presente instrumento tern por objetei ,estabelecer contratação de médico para a Unidade
Especializada Para o Tratamento de Pacientes e'SuWeitOs de Infecção pelo COVID-19 do município, deste
Município.
PAGAMENTO: O valor do presente contrato bõrresponde a importância estimada de R$ 20.000,00 (Vinte mil
reais)por mês pelos serviços prestados ser'4g6 até o dia 10 (dez) do mês subseqüente, creditada em conta
bancária de sua titularidade, a ser pagorpelO Fundo Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal de Araci Bahia ou na Tesouraria da Prefeitura;
VIGÊNCIA: O presente contrattô,gffassa a vigorar a partir de Setembro e terá seu término no dia 31 de
dezembro de 2020.
Araci- Bahia, et 04 de Setembro de 2020.
Ana Ofélia Matos
DECRETO
FUNDO MUNI
CONT

Praça Nossa Senhora da Conceição, 04— Centro — CEP 48.760-000
Fone: (75) 3266-2146/3076 e-mail: licitacaoaraci@yahoo.com.br.

