ARACI
PREFEITURA
CIDADE MÃE DO DIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI
ESTADO DA BAHIA
CNPJ N° 14.232,086/0001-92

TERMO DE JUNTADA POR APENSAÇÃO DO PROCESSO
Em 30 de Junho de 2020, atendendo ao pedido do Excelentíssimo Senhor,„e'refeito do
Município de Araci-Bahia, apensamos ao Processo Administrativo n° 0793-20204 o Ptocesso
de lnexigibilidade com numeração individualizada, objetivando a contratação,de Pessoa
Jurídica, mediante documentação abaixo descriminada, para a prestação ?rei táerviços de
saúde, que teve deferimento da Procuradoria Jurídica do municipioNkttjual definiu a
modalidade a ser seguida, conforme Parecer Jurídico constante dove5-autos do Processo
Administrativo vinculado a lnexigibilidade de licitação na sequê01a a \ser seguida: HOME
MED-ME, vinculados aos processos de inexigibilidade 089-20,20EMP e 090-2020EMP,
respectivamente. Portanto, juntam-se aos autos os devidos Rtyses'sos de lnexigibilidade e
Contratos, passando a constar um único processo de <Crede-nciamento de Serviços de
Saúde n° 005-2020.
L
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Araci — Bahia, 30 deJunho'de 2020.
A

COMISSÃO PERMANENTE DÊLICIT'AÇÃO — DECRETO N°1.232/2020

MAtRiA-V ENA MATOS MOURA
PRESIDENTE

DANILO
ILVA REIS
PRESItENTÉ SUPLENTE

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° 0793-2020

MODALIDADE LICITATÓRIA: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 089-2020EMP
UNIDADE SOLICITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO: Contratação oriunda do Credenciamento de N° 005/2020, referente actratação
de empresa médica, para a disponibilização de profissional médico pararestação de
serviço como médico em Unidade de Atendimento Especializado ipa Jratamentos de
t»,-T
pacientes e suspeitos de infecção pelo COVID-19, nos dias compreendidos
de segunda
,
sexta-feira.
EMPRESA: HOME MED-ME, CNPJ n° 37.111.727/0001-56, com sede na Rua Prisco
\ OEP 48.760-000, neste ato,
Paraíso de Carvalho, n° 119, Centro, Araci, Bahia,,v
representada por seu proprietário, JEIDSON SANTÕSDRADE, médico, portador do RG
n° 981971008 SESP-BA, inscrito no CPF n°3,002.953.755-07 e inscrito no CRM/BA n°
34.734.
EMBASAMENTO LEGAL: CAPUT DO,ARt25, DA LEI FEDERAL N° 8.666/93.

DATA PUBLICAÇÃO INEXIGIRILIDADE: 30/06/2020
DATA DA RATIFICAÇÃO: 29/06/2020
DATA DA CONTRATA9Aw40/06/2020
k,VIGÊNCIA: 31/12/20204%,. N)
VALOR ESTIMADO•GLOBAL: R$ 110.400,00 (Cento e dez mil, quatrocentos reais).

,

compsAo PERMANENTE DE LICITAÇÃO - DECRETO N° 1.232/2020.
MARlakENA MATOS MOURA
PRESIDENTE
SILVA REIS
DANIL
PRESIDENTE SUPLENTE

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

AUTUAÇÃO

/CL;
Ao 24° (vigésimo quarto) dia do mês de Junho de 2020. Eu, Presidentesda Comissão de
Licitação, autuei sob o n° 0793-2019, este Processo, contendo Ofício da Secretaria
'„>•
‘
Municipal de Saúde com documentos anexo da Empresade Saucle,ta ser contratado, assim
4%, 1

como Oficio do Prefeito Municipal, solicitando que seja copsultadai a Procuradoria Jurídica e
k
ao Setor de Contabilidadesobre a disponibilidade de,Dotação Orçamentária e sobre a
‘.;"9,"
possibilidade de Contratação de HOME MED-ME,Ákpara1/27à disponibilização de profissional
médico a Unidade de Atendimento especializadá para"tratamento de pacientes e suspeitos
441.
de contagio pelo COVID-19, nos dias corpreendidos de segunda-sexta-feira, mediante
"AtNtk.%), )

demanda na Secretaria Municipal de,,Sà'Úde Eu, Ank
s)
MATOS MOURA) — Presidenteda ComitsãO de Licitação, assino.

(MARIA VERENA

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

Quarta-feira
8 de Janeiro de 2020
2 - Ano - N° 4133
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Decretos
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI
Estado da Bebia
CNPJ 14.232.086/0001-92
Praça Nossa Senhora da Conceição, 4. Centro -Araci - BA - CEP: 48760-000
Tel:(7513266-2146 / 3266-3076, e-mail- pabineteQaraci ba Eov 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 ARACI, ESTADO DA RAMA, 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 VERENA MATOS MOURA — PRESIDENTE;
DANILO DA SILVA REIS — PRESIDENTE SUPLENTE;
EDSON MIRANDA PINHO JÚNIOR — MEMBRO.
Parágrafo (laico: 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. 3° - 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.
Areei — Bebia, 02 de Janeiro de 2020
ANTÔNIO CARVALHO DA SILVA NETO
Prefeito Municipal

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: DEU BVCQD4PHU2OYCX0VCW
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI
ESTADO DA BANIA
CNPJ N° 14 232 086/0001-92

À COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA.

Senhora Presidente,

Em atendimento à solicitação da Secretária Municipal de Saúde„zenf-W através deste,
informar a esta Comissão de Licitação, que acolho as justificativas 5la Secrêtária Municipal de
Saúde em anexo, levando em consideração a urgência na prestação‘cl'os,se‘rviços e determino a
, ot(jefivando contratação de
esta Comissão que proceda a imediata deflagração do processr
Empresa da área de Saúde, conforme documentação anexada ao4Ofiào da Secretária Municipal
de Saúde, visando à oferta de atendimento especializado e'kélere rfrente a esta pandemia que
acomete o mundo, mediante demanda da Secretaria MuniCipaedéeSaúde do Município, com valor
mensal estimado de R$ 18.400,00 (Dezoito mil e qt.9tf,3,ceiStots reais) pelo período de Junho de
2020 a 31 de dezembro de 2020, devendo consultár a),Contabilidade desta Prefeitura sobre
adisponibilidade de Dotação Orçamentária e a,,‘Pr9cuéradoria jurídica durante o procedimento
para emitir Parecer jurídico sobre a possibilidadeÁntontratação e os caminhos administrativos
e jurídicos a seguir.
Sendo o que nos reserva para o momento, aproveito o ensejo para externar votos de alta
estima e levada consideração.

- Bahia, 24 de Junho de 2020.

Atenciosamente,

Antôni I arvalho da Silva Ne o
efeito Municipal

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

ARACI
PREFEITURA
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNN: 09.291555/0001-04; E-mail: saúde.araci@gmailcom

Em Araci, 23 de junho de 2020
SMS Oficio n°12020
Exmo. Sr. Antonio Carvalho da Silva Neto

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

Que o Crédenciamento 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 caput 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 23 de junho 2020 conforme edital N'005/2019 que
determinou que a Pessoa Juridica: HOME MED inscrita no Cnpj:37.111.727/0001-56
situada a Rua Prisco Paraíso de Carvalho n° 119 Centro Araci- BA tendo como
Representante legal: JEIDSON SANTOS ANDRADE, Portador do RG:981971008
Residente a Rua Prisco Paraiso Centro Araci- BA inscrito
CPF:002.953.755-07
no CRM- BA 34734sPor meio deste ofício foi devidamente credenciado por atender a
todas as exigências editalícias, servimos-nos 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 período de segunda a
sexta — feira e trabalho médico em unidade de assistência a pacientes suspeitos de
Coronavirus para fins especifico de atendimento a panademia período de fins de
semana.
Prestador de Serviços: : NOME MED
Responsavel médico: Jeidson Santos Andrade
Endereço: Rua Prisco Paraíso Centro Araci-BA
CNPJ: 37.111.727/0001-56
CRM-BA: 34734

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFtACI

ARACI
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CNPJ n°14.232.086/0001-92

PREFEITURA

CIDADE MÃE DO DIA

ATA DE ABERTURA E JULGAMENTO DO PROCESSO CREDENCIAMENTO
EDITAL N°00512019.
Ao dia 23 do mês de junho 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
Jurídica: HOME MED inscrita no Cnpj:37.111.727/0001-56 situada a Rua Prisco Paraíso de Carvalho
n° 119 Centro Araci- BA tendo como Representante legal: JEIDSON SANTOS ANDRADE, Portador
do RG:981971008 CPF:002.953.755-07, Residente a Rua Prisco Paraiso Centro Araci- BA inscrito
no CRM- BA 34734, credenciado para atuar em permanência em plantão hospitalar durante 24
horas entre os dias de terça a sexta , permanência em plantão hospitalar durante os dias de sábado
a segunda- feira e credenciado na prestação de serviço médico diarista prescritor para o hospital
municipal. 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 10:40 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 - Bahia, 23 de junho de 2020
r ert in eir
Presidente
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- Pilaria Clara Pinho Barreto Silva
Membro

Praça Nossa Senhora da Conceição, 04 — Centro — CEP 48760000
Fone: (75) 3266-2144 e-mail: qabineteaaraci.ba.gov.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 ARACI, Estado da Bahia, no uso legal de suas atribuições e
considerando os princípios que norteiem os Programas e Projetos da Secretaria Municipal de
Saúde de ARACI-Bahia,
CONSIDERANDO que o Credenciamento de serviços de saúde, regulamentado pelo Decreto
Municipal N° 693 de 05 de Janeiro de2018, visa mediar a contratação de Prestadores de Serviços
e Ações de Saúde que são essenciais à manutenção da vida e preservação da iaúde, devendo ser
de prestação continuada;
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 Saúde;
RESOLVE:
Art. 1° - Fica constituída a Comissão Especiafl de Credenciamento, para realizar a análise
documental e as verificações necessárias à habilitação de Pessoas Físicas e Jurídicas, para
prestação de Serviços de Saúde, notadamentin que tange a verificar a perfeita realização do
certame nos termos do Edital de Credenciamento e apontar eventuais inobservâncias relevantes, a
fim de corrigi-las e/ou preveni-las;
"
Art. 2° - A Comissão Especial será integrada pelos os seguintes Servidores, sob a presidência do
primeiro designado:
I —HEBERT PINHEIRO —Técnico da Vigilância Sanitária Municipal de Araci.
II —MARIA CLARA PINHO BARRETO SILVA — Coordenadora da Atenção Básica;
III — MARIA JOSÉ BARRETO DA SILVA — Servidora do Hospital Municipal Nossa Senhora da
Conceição;
An. 3°- Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação data, revogada a Portaria
19°3585de 01 deMarço 15 de fevereiro de 2018e demais disposições em contrário.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Araci-Bahia, 18 de dezembro de 2018.

ANTONIO CARVALHO DA SILVA NETO
Prefeito

1

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: +60AA001MP6IDUDJ6LKOO

Esta edição encontra-se no site: www.araci.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL

HOME MED
CNPJ: 37.111.727/0001-56
REQUERIMENTO DE CREDENCIAMENTO E CONCORDANÇIA COM OS TERMOS DO
EDITAL

Credenciamento N° 005/2019
11mA se. Secretária Municipal de Saúde de Araci
Ana Ofélia Matos Marques
PROPONETE:

HOME MED ME

CARACTZAÇÃO:
ERI

CNPJ: 37.111.727/0001-56
Plantão Médico Hospitalar

u°C.JF

w£.

<
tnt-'
141° ÁREA DE ATUAÇÃO:
ENDEREÇO:

Rua Prisco Paraiso Na 119 bairro Centro Araci- ba

COMPLEMENTO:

Casa

TELEFONE C/ »DD
ENDEREÇO
ELETRONICO
REPRESENTANTE
LEGAL:

Fixo: (

TABELA

Celular (75) 99163-2258

)

Página na Web:

e-mail:

JEIDSON SANTOS ANDRADE
Serviço e procedimento conforme tabela 01 do edital
005/2019
trabalho médico em unidade de assistência a pacientes
suspeitos de Coronavirus para fins especifico de
atendimento a pandemia, período segunda a sexta-feira
Trabalho médico em unidade de assistência a pacientes
suspeito de Coronavirus para fins especifico de
atendimento a pandemia, período fins de semana

Item
36

37

Quantidade de
serviços /carga horária
Serviço realizado por
hora
Serviço realizado por
hora

OBSERVAÇÃO: 0(s) procedimento(s) a selem 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 defundos;
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 ,

de

de 2020
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Representante Legal

HOME MED
CNPJ: 37.111.727/0001-56
REQUERIMENTO DE CREDENCIAMENTO E CONCORDANCIA COM OS TERMOS DO
EDITAL
Credenciamento N° 005/2019
Secretária Municipal de Saúde de Araci
Ana Ofélia Matos Marques

uno se.

CD

PROPONETE:

HOME MED ME

CARACTERIZAÇÃO:

CNPJ: 37.111.727/0001-56
Plantão Médico Hospitalar
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4.
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ÁREA DE ATUAÇÃO:
ENDEREÇO:

Rua Prisco Paraiso hl° 119 bairro Centro Amei- ba

COMPLEMENTO:

Casa

TELEFONE CD
DD
ENDEREÇO
ELETRONICO
REPRESENTANTE
LEGAL:

Fixo: (

TABELA

Celular (75) 99163-2258

)

Página na Web:

e-mail:

JElDSON SANTOS ANDRADE
Serviço e procedimento conforme tabela 01 do edital
005/2019
trabalho médico em unidade de assistência a pacientes
suspeitos de Coronavirus para fins especifico de
atendimento a pandemia, período segunda a sexta-feira
Trabalho médico em unidade de assistência a pacientes
suspeito de Coronavirus para fins especifico de
atendimento a pandemia, período fins de semana

Item
36

37

Quantidade de
serviços /carga horária
Serviço realizado por
hora
Serviço realizado por
hora

OBSERVAÇÃO: 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 defmidos;
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 á 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 ,

de 2020

de

dAp

M

MI

D
H
Representante Legal

DOME MED
CNPJ: 37.111.727/0001-56
REQUERIMENTO DE CREDENCIAMENTO E CONCORDANÇIA COM OS TERMOS DO
EDITAL
Credenciamento lsr 005/2019
Hm' Sr'. Secretária Municipal de Saúde de Araci
Ana Ofélia Matos Marques
PROPONETE:

HOME MED ME

CARACTERIZAÇÃO:

CNPJ: 37.111.727/0001-56

d.

(PC.S
}
if$

Plantão Médico Hospitalar

' O 3 Nije
a,"

ÁREA DE ATUAÇÃO:
ENDEREÇO:

Rua Prisco Paraiso NI 119 bairro Centro Araci- ba

COMPLEMENTO:

Casa

TELEFONE C/ DDD
ENDEREÇO
ELETRONICO
REPRESENTANTE
LEGAL:

Fixo: (

TABELA

)

Celular (75) 99163-2258

Página na Web:

e-mail:

JEIDSON SANTOS ANDRADE
Serviço e procedimento conforme tabela 01 do edital
005/2019
trabalho médico em unidade de assistência a pacientes
suspeitos de Coronavirus para fins especifico de
atendimento a pandemia, período segunda a sexta-feira
Trabalho médico em unidade de assistência a pacientes
suspeito de Coronavirus para fins especifico de
atendimento a pandemia, período fins de semana

Item
36

37

Quantidade de
serviços /carga horária
Serviço realizado por
hora
Serviço realizado por
hora

OBSERVACÃO: 0(s) procedimento(s) a serem realizados devera 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;
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 ,

de

de 2020

/1/49176"/fh
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m914

OME MED
Representante Legal

*

Presidam:ia de RepúbNee
Seneetarla da Micro e Pecpmna Empresa
Beeneteria de Racketeie e Enne/Meeno
Departamento de Registro Empresarial e Interne°

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

NE E DA PIUM (preencher semente se ato referente afinal)
NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - MIRE DA SEDE
•••• •
••••
•
•
•
••••
•• ................... ••••
••••

• •

NOME DO EMPRESÁRIO (creia,eme idnindennas)
JEIDSON SANTOS ANDRADE
NACIONALIDADE

ESTADO CIVIL
SOLTEIRO

BRASILEIRA
SEXO

REGIME DE BENS (se casado'
XXXXXX)00()00(XYJOCX)0(XODOCCXXXXIGXX/00(XXXXXX)000(XXXXXXIOODGXXXXXXXXXX1000000C)COIXXXX
(mia)

MASCULINO
EILNO DE (pel)

LILICILENE ANUNCIACAO SANTOS
lIF
Onde emissor

EDSON SALUSTIANO ANDRADE FILHO
CIENTIDADE número
)
NASCIDO EM Mete de nese/

XXXXICOODOIXXXXXXXXXXX2000DOC(XXX)0000(XX • • • •
DOMIDUADO NA (LOGRADOURO - na ei* elo)

• •

•

`•a

0
ed.•

ARACI
Dedeira que e atividade se
PORTE
ele ENQUADRA
M MICROEMPRESA • ME
1-1REENQUADRA
= EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP
= DESENQUADRA
nes temias de Lei Caalplelnenlarrr 123. de 11 dedezembro de 2006

•
NÚMERO
•C

-

"I 8760000
.41

FL

tn

119

;
CEP

OO

C3

002.953755-07

".• • ...:.
.•

* ••"•

RUA PRISCO PAR/USO DE CARVALHO
BAIRRODISTRITO
COMPLEMENTO
vxxmm"renrccoraccacere, CENTRO
quiscimo

CPF (número)

I BA

DETRAN

04215827528
25/03/1982
EMANCPA00 POR (forma da envaidecei° • somente em caso de menor)

2..

BA

r)

/

..

U

el

Declaro, sob as penas da lei, Inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao
disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária, não possuir outro registro de
empresário e r uer a Junta Comercial do Estado da Bailia.
cdoomo Do EVENTO DESCRIÇÃO DO EVENTO
copa° DO ATO DESCRIÇÃO oo ATO
Inscdcio
080
INSCRIÇÃO
080
coimo Do EVENTO DESCRIÇÃO 00 EVENTO
coGO Da DIGITO DESCRIÇÃO oo EVENTO
XXXXXXXXXXXXX XX)0000CXX/000000C0000E000DOCCOOCCODON100(X/Ot
Enquadramento microempresa
315
NOME EMPRESARIAL
JEIDSON SANTOS ANDRADE
LOGRADOURO Ove. as. etc)

NÚMERO

RUA PRISCO PARAISO DE CARVALHO
BAIRRO/DISTRITO
COMPLEMENTO
aGXXXXXXXXX)0(XXXXXXXXXXXIC0CC CENTRO
UNIChno
ARACI
VALOR Do cAlArTAL • RS

VALOR DO CAPITAL (por cano)

50000,00
CCSIDIGO DA ATIVIDADE ECONÕMICA

CINQUENTA MIL REAIS
DESCRIÇÃO 00 OBJETO

(CNAE Fiscal)
AtMdade Principal
8630503
Atividades Secundárias
7739002
8599804
8610102
DATA DE INICIO DAS ATMADADES
xxhochorxX

119
CEP

UF

PAIS

R
•
48760000
CORFtE10 ELETRaNICO (e-mell)

BA

BRASIL

leu 5Ghotmall.com

ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS; ALUGUEL DE
EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES, SEM OPERADOR;
ATIVIDADES DE ATENDIMENTO EM PRONTO-SOCORRO E UNIDADES HOSPITALARES
PARA ATENDIMENTO A URGENCIAS; SERVIÇOS MÓVEIS DE ATENDIMENTO A
URGÊNCIAS, EXCETO POR UTI MÓVEL; ATIVIDADES DE ENFERMAGEM; ATNIDADES DE
FORNECIMENTO DE INFRA-ESTRUTURA DE APOIO E ASSISTÉNCIA A PACIENTE NO
DOMICILIO; TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL;
ATIVIDADE MÉDICA ANIBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES;
SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SEM USO DE RADIAÇÃO IONIZANTE, EXCETO
RESSONÂNCIA MAGN ICA; SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO
NÚMERO0EQSCRIÇADNOONPJ
XI030000t

Rume-mana• IR •GF eo
RIRE anterior
1000(

P551

DA F'- A P

é .1 Jen
O

• EM

..1.:e .4

A DA ASSINATURA
/
29/04/2.020

DEFERIDO
PUBLIOUESE E AROUNESE

.):V.Lier...t.•rittS121i.
1 ^i -d1-*1
I.tt•r• i [

t

XXXX

i
• R • (nopeto lepras timterassIstente/gerento)

lit.,,,,..
/

TURA 0•344
1•1P4E
4

/4"
/

AUTENI1CAÇÃO

i
/
Reguei-W[10,RD Eletrônico: 81000000428606

aro
'Lay
JUCEB

De núm.
UF
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Protocolo 204345219 de 11/05/2020
Nome da empresa JEIDSON SANTOS ANDRADE NIRE 29105569750
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Presidência da Repabfica
(1)
,Sentada da Neto e Penam& Empresa
Emendada de Racionaria:00o • Simffirldaido
Depanarminto de Registra Empresarial e IMINAPS30

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO
NIRE DA FILIAL (preencher Somente se ato referente a filial)

NÚMERO DE IDEN W 'CAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA -NIRE DA SEDE

XXXXXXXXX)00000000000000IXXXX;00(

• • • • • • • • ******* • • • XXXXXIOOOCCC
••
• • ••• • •
NOME DO EMPRESÁRIO (conip&to sem elsa‘Naufas)

JEIDSON SANTOS ANDRADE
ESTADO CIVIL

NACIONALIDADE

SOLTEIRO

BRASILEIRA
SEXO

REGIME DE BENS (iemudo)

MASCULINO

mocmcoocoonocarococccoonoocotxxicom

.. ... .. 4. .

• .•

)00(XICOOCt

(mãe)

FILHO DE (pai)

IJUCILENE ANUNCIACAO SANTOS

EDSON SALUSTIANO ANDRADE FILHO
NASCIDO EM (data de

CPF (tem)
002.953.755-07

I BA

'DETRAN

04216827528

25/03/1982

UF

Omito arta

IDENTIDADE ~em

men)

EMANCPADO POR (ramo de emendando -"Mente em ene° de menor)
• XXXXXXXXXMOCCXxXXXXXXXXXXXXXXXXxsuouneCUt

XXXXIONIOCX100(XXXXXXXXXXXXXXICOOCCOOODMODDOODOCIO0C4XXxXfatXXXXXIOt
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rue, av, elo)

HOMERO

O

119

RUA PRISCO PARAISO DE CARVALHO
COMPLEMENTO

BAIRRO/DISTRITO

reccalszeccamwmrwcce~xxwftx"Dw
UNICIPIO

CENTRO

CE P

d
a alk°

o

ARACI
DIMSMD que e e.1d.da ee

F S

IS MICROEMPRESA - ME
rn REENQUADRA
= EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP
I= DESENQUADRA
noa termos da Lei Complementar n• 129, de 14 de ~entre de 2006

O,
,
,/,
er O 3. •

48760000
UF

22

2s

BA

o

IP
PORTE

MI ENQUADRA

°
e'
t re•Wet=

a

Declaro, sob as penas da lei, Inclusive que são verldicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao
disposto no artigo 299 do Código Penal. não estar Impedido de exercer atividade empresária, não possuir outro registro da
empresário e re • uer à Junta Comercial do Estado da Bahia.
DESCRIÇÃO DO ATO

COIMO DO PENH,

DESCRIÇÃO DO EVENTO

080

INSCRIÇÃO

080

Inscrição

CÓDIGO DG EVENTO

DESCRIÇÃO IDO EVENTO

CÔMODO° Evserro

OP5rRICAO Da EVENTO

XXXXX XXXXNXXX

XXXXX)0000tXX)0000(XXXXX)000000000C41000000000t

COD100 DO ATO

. Enquadramento microempresa

315

NOME EMPRESARIAL

JEIDSON SANTOS ANDRADE

NUMERO

LOGRADOURO (ruo. ev. ele.)

119

RUA PRISCO PARAISO DE CARVALHO
COMPLEMENTO

,

48760000

xmaxxxxxxoncxxocooc<xxxxxxx CENTRO
MUNICÍPIO

ARACI
VALOR oo

VALOR DO CAPITAL. RS

cAPIT Ai_ (sou

UF

PAIS

CORREIO ELETRÔNICO (e-malf)

BA

BRASIL

leu 5@hotmefloom

so)

50.000,00

CINQUENTA MIL REAIS

CÓDIGO DA ATIVIDADE EcoNOnscA

DESCRIÇÃO Do ceJETO

(CNAE Fiscal)

COMOODOMIIMCPM
Immflvoiwtanny;

CEP

BAIRRO/DISTRITO

POR REGISTRO GRÁFICO- ECG, EEG

Atividade Principal
8630503
Atividades Secundárias
8621602
8630502
8640207
DATA DE INICIO DAS ATIVIDADES

T

NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNP

xx/xXSOD:x

IX CE OU

xxXx
Ass A

RA DA F -

Vil

- LO E d

..nit !

A DA ASSINATURA

29/04/2020
PARA LISO McLUSNO DA JUNTA
1DEFERIDO
PUBUQUE-SE E ARCMIVE-SE

I

kcpS.
. .
.

1

noa

Ak

S. NÃO

ARio (ou peb lepresententedessisleWeigetente)
ial TURADOEM - - SAIU si

/. h Ás

IS)

fr

,i•

iS

UTENTICAÇÃO

1

Re- uenmento Eletronico. 81000000428606

~EB

CEflE

UF

MIRE anterior

xxX)ocax
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Preeldancla de RepdblIca
acuraria da Micro e Pequena Empiese
Secretaria da Recionaliffição • WINPESeeS1*
Departamento de Registro Empresarial e 'Merano

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

ft

HIRE DA FIUAL (meendier ~ord. se ato mlenente a Med)

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA- MRE DA SEDE

XXX(XX)OCC<X)000(XXC(XXXOCOOCOOIX

X100000000003000CX)OZOIX •
NOME DO EMPRESÁRIO (=oleio tern elymAtitures)
JEIDSON SANTOS ANDRADE
NACIONALIDADE

ESTADO CML
SOLTEIRO

BRASILEIRA
SEXO

REGIME DE BENS (se amado)
...

MASCULINO
FILHO DE (par)

.... ... • =coco= .•

.. • ******* •• • • .... • •

•. • •

•• •

• ***** • •

•

(m6e)

EDSON SALUSTIANO ANDRADE FILHO
IDENTIDADE número
NASCIDO EM (date de nascimento)

I JUCILENE ANUNCIACAO SANTOS
Ordem emissor
UF

CPF (número)

04215827628
25/03(1982
EMANCIPADO POR (Nana de emandeaslo - eeensole em sem da mann)

1DETRAN

002.953.755-07

• • • • • • • . ............... MODODOI
)0030000000COCX/COOtXX
DOMIOLLADO NA (LOGRADOURO - Na. av, etc)

.,

•••

: ept ..

• • • ..

• • • •

AM

• •

-0

RUA PRISCO PARAIS° DE CARVALHO
BAIRROENSTRITO
COMPLEMENTO
• ••
murecino

I BA

•
" Ii

III T

•

1 CEP

XxXXXXX)0000000t
NÚMERO
119
oOtroo tio NutocNO ,

48760000

CENTRO

O

4

ARACI
Declaro que e adMdede se

.
UF

2u

BA

O
%

me ENQUADRA

PORTE

0

Nd

Nu MICROEMPRF-SA- ME
1-1REENQUADRA
= EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP
O DESENQUADRA
nos termos da Lel Complementar n• 123. de 14 de dezembro de 2006
Declaro, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as Informações prestadas neste instrumento e quanto ao
disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária, não possuir outro registro de
empresário e requer a Junta Cornará& do Estado da Balda
CODIGO DO ATO
DESCRIÇÃO DO ATO
080
COZNO0 DO EVENTO

INSCRIÇÃO
DESCRIÇÃO DO EVENTO

0a0130 Do EVENTO

DESCRIÇÃO DO EVENTO

oao
cODRIO Do EVENTO

Insaição
DESCRIÇÃO DO EVENTO

xxxxxxxxxxxxx )0000=1000tXXXIOCCOCX)00o00000000000000003(XX

Enquadramento microempresa
315
NOME EMPRESARIAL
JEIDSON SANTOS ANDRADE
LOGRADOURO (rua. ev. ela)

NUMERO

RUA PRISCO PARAIS() DE CARVALHO
BARROADISTRITO
COMPLEMENTO

cEP

xxxxxicaxmoxxxxxxxxococcoc CENTRO
MUNICIP10
ARACI
VALOR DO CAPITAL - RS

VALOR DO CAPITAL (Por edeosol

50.000,00
COCIIGO DA ATIVIDADE ECONÔMICA

CINQUENTA MIL REAIS
DESCRIÇÃO ISO OBJETO

48780000
CORREIO ELETRÔNICO (e-mal)

UF

PAIS

BA

BRASIL

jeu 5@hcianalloom

)000000COIX)30000003300000000000E000OODDODU

)0000000=

(CNAE Fiscal)

119
temo tennfreeno
0,••••••••P••••*,

Atividade Principal
8630503
Atividades Secundadas
8640208
8650001
8712300
DATA DE INICIO DAS ATIVIDADES

len'

PT:ÚMERO DE INSCRIÇÃO NO ClOPJ

co O" angu% to CO" o'

HIRE anterior

XXXXICCXX

XXIIOOKXXX

XION
AS IMATURA DA Ir

Ma-

1/

41
RA D01;21PRkSAFLI7k0

,

á
ENTICAÇÃO

/

Requerimento Eletrônico: 81000000428606
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1000K

. ESARIO (ou pelo represereetesententeigerente)

ATA A ASSINATURA
29(04/2020
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DEFERIDO
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lIO
I
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TERMO DE AUTENTICAÇÃO
NOME DA EMPRESA

JEIDSON SANTOS ANDRADE

7 \.%

PROTOCOLO

204345219-11/05/2020
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080 - INSCRIÇÃO

EVENTO
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U
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O
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•

),
23)
,
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MATRIZ

MIRE 29105569750
CNN 37.111.727/0001-56
CERTIFICO O REGISTRO EM 11/05/2020
45/05/2020
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`kk
'
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T1ANA REG1LA M G DE ARAÚJO
Secretária-Geral

Junta Comercial do Estado da Bahia
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11/05/2020
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VÁLIDA COMO PROVA DE IDENTIDADE PARA QUALQUER
EFEITO DE ACORDO COM A LEI 6.206/75.
Digitalizada com CamScanner

Certidão

http://portal.cfm.org.br/components/com_certidoes_pf/certidao.php

Conselho Regional de Medicina do Estado da Bahia
CERTIDÃO

Certifico, para os devidos fins, que o Dr. JEIDSON SANTOS
ANDRADE encontra-se inscrito no Conselho Regional de Medicina do
Estado da Bahia, sob o número 34734, desde 05/11/2019, estando
adimplente com o exercício de 2020 e habilitado legalmente para o
exercício da medicina.
Salvador, 10 de junho de 2020

Certidão emitida no dia 10 de junho de 2020. Válida até o dia
30 de junho de 2020.

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade poderá ser confirmada na
página do Portal Médico, na Internet, no endereço: http://www.portalmedico.org.br, por
meio do código 53E4YY.
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CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

45,

'roo
NÚMERO DE INSCRIÇÃO

DATA DE ABERTURA

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO 11/05/2020
CADASTRAL

37.111.727/0001-56
MATRIZ
NOME EMPRESARIAL

JEIDSON SANTOS ANDRADE
TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

PORTE

HOME MED

ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÓMICA PRINCIPAL

86.30-5-03 - Atividade médica ambulatorial restrita a consultas
CODIGO E DESCRIÇÃO DAS ATMDADES ECONÓMICAS SECUNDARIAS

77.39-0-02 - Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador
85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial (Dispensada *)
86.10-1-02 - Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências
86.21-6-02 - Serviços móveis de atendimento a urgências, exceto por UTI móvel
86.30-5-02 - Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames complementares
86.40-2-07 - Serviços de diagnóstico por imagem sem uso de radiação ionizante, exceto ressonância magnética
86.40-2-08 - Serviços de diagnóstico por registro gráfico - ECG, EEG e outros exames análogos
86.50-0-01 -Atividades de enfermagem
87.12-3-00 -,Atividades de fornecimento de infra-estrutura de apoio e assistência a paciente no domicilio
CODIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

213-5 - Empresário (Individual)
LOGRADOURO

NUMERO

COMPLEMENTO

R PRISCO PARAISO DE CARVALHO

119

********

CEP

BAIRRO/DISTRITO

MUNICÍPIO

UF

48.760-000

CENTRO

ARACI

BA

ENDEREÇO ELETRÔNICO

TELEFONE

JEU_SgHOTMAIL.COM

(75) 9163-2258/ (75) 8275-1939

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
***"
SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL

ATIVA

11/0512020

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

r) A dispensa de alvarás e licenças é direito do empreendedor que atende aos requisitos constantes na Resolução CGSIM n° 51, de 11 de
junho de 2019, ou da legislação própria encaminhada ao CGSIM pelos entes federativos, não tendo a Receita Federal qualquer
responsabilidade quanto às atividades dispensadas.

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.863, de 27 de dezembro de 2018.
Emitido no dia 29/05/2020 às 15:01:17 (data e hora de Brasília).
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29/0512020

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA
1 CNPJ:
I NOME EMPRESARIAL:
1 CAPITAL SOCIAL:

37.111.727/0001-56
JEIDSON SANTOS ANDRADE
R$50.000,00 (Cinquenta mil reais)

r--NAO HÁ INFORMAÇÃO DE QUADRO DE SÓCIOS E ADMINISTRADORES (QSA) NA BASE DE DADOS DO CNPJ

111

29/d5/2020

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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E Ã DiVIDA ATIVA
DA UNIÃO
Nome: JEIDSON SANTOS ANDRADE
CNPJ: 37.111.727/0001-56
Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional 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 créditos tributários administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).
Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se 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 14:21:41 do dia 29/05/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 25/11/2020.
Código de controle da certidão: 5725.4E89.E54F.A06A
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
CNPJ: 37.111.727/0001-56
Certidão n°: 12613098/2020
Expedição: 01/06/2020, às 10:12:23
Validade: 27/11/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.
Certifica-se que o CNPJ sob o n° 37.111.727/0001-56, NÃO CONSTA do
Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expedição.
Certidão expedida sem indicação do nome/razão social, tendo em
vista que o CPF/CNPJ consultado não figura na última versão da base
de dados da Receita Federal do Brasil - RFB enviada ao Tribunal
Superior do Trabalho - TST. Para saber a situação desse CPF/CNPJ,
consulte o sítio da RFB (www.receita.fazenda.gov.br).
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 ã verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.
INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
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.

Dúvidas e sugestões: andtdtat.ju

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

Emissão: 01/06/2020 10:31

SECRETARIA DA FAZENDA

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

Certidão N°: 20201562045

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade 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.

Emitida em 01/06/2020, conforme Portaria n°918/99, sendo válida 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:1Iwww.sefaz.ba.gov.br

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

Voltar

Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

37.111.727/0001-56
Inscrição:
Razão SOCialWEIDSON SANTOS ANDRADE
R PRISCO PARAISO DE CARVALHO 119 / CENTRO / ARACI / BA / 48760Endereço:
000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art.
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigações com o FGTS.
Validade:01/06/2020 a 30/06/2020
Certificação Número: 2020060113440040038302
Informação obtida em 01/06/2020 14:13:46
A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
wvinmicaixa.gov.br

https://consutta-crtcaixa.gov.br/consuttacrf/pages/consuttaEmpregadorjst
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01 /062020 11'21 - ESTEVA° SILVA CARVALHO

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
SZIkAÇC.)
CNPJ: 14.232.086/0001-92
Tel.: (75) 3266-2146

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO - ECONÔMICO
RELATIVOS AOS TRIBUTOS MUNICIPAIS E À DIVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO
Nome
JEIDSON SANTOS ANDRADE
Endereço
R PRISCO PARAISO DE CARVALHO Centro
Município

Estado

ARACI

BA

CNPJ/CPF

Inscrição Municipal

Data Emissão

37.111.727/0001-56

2595016

01106/2020

Código de controle da certidão: 42066FA610

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas 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
Procuradoria-Geral do Município (PGM).

Esta certidão refere-se exclusivamente à situação do contribuinte no âmbito da PGM e SEM. Válida até 30/08/2020.

ATENÇÃO: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

Certificação Digital: 42066FA610

HOME MED
CNPJ: 37.111.727/0001-56

DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENOR DE IDADE

HOME MED inscrita no Cnpj:37.111.727/0001-56 situada a Rua Prisco Paraíso de
Carvalho n° 119 Centro Araci- BA, tendo representante legal. JEIDSON SANTOS
Residente a Rua
ANDRADE, Portador do RG: 981971008 CPF:002.953.755-07
Prisco Paraiso Centro Araci- BA inscrito no CRM- BA 34734 DECLARA, para fins do
disposto no inciso V do art. 27 da lei n. 8.666/93, de 21 de junho de 1993, acrescido do
inciso XXXIII do art. 7° da Constituição Federal, que não emprega menor de dezoito
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e, que não emprega menor de dezesseis
anos.

Araci —Ba

de

de 2020

AlÁm 104 14244
HOME MED
Representante Legal

HOME MED
CNPJ: 37.111.727/0001-56

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

1101VIE MED inscrita no Cnpj:37.111.727/0001-56 situada a Rua Prisco Paraíso de
Carvalho n° 119 Centro Araci- BA, tendo representante legal: JEIDSON SANTOS
Residente a Rua
ANDRADE, Portador do RG: 981971008 CPF:002.953.755-07
Prisco Paraiso Centro Araci- BA inscrito no CRM- BA 34734 Declara sob as penas da
lei que recebi todas as informações necessárias para fins de credenciamento constante
do Edital 005/2019.

Araci- BA

de

de 2020

HOME 1VIED
Representante Legal

HOME MED
CNPJ: 37.111.727/0001-56

DECLARAÇÃO DE NÃO IMPEDIMENTO

HOME MED inscrita no Cnpj:37.111.727/0001-56 situada a Rua Prisco Paraíso de
Carvalho n° 119 Centro Araci- BA tendo como Representante legal: JEIDSON
CPF:002.953.755-07
SANTOS ANDRADE, Portador do RG:981971008
Residente a Rua Prisco Paraiso Centro Araci- BA inscrito no CEM- BA 34734
Declara sob as penas da lei, que esta proponente não incorre em quaisquer das seguintes
situações:
Ter sido declarada inidõnea 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

de

de 2020

fr

o, 4744 idtefr

HOIVIE MED
Representante Legal

ARACI
PREFEITURA
CIDADE MÃE DO DIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI
ESTADO DA BAHIA
CNPJ N° 14.232,086/0001-92

Araci-Bahia, 24 de Junho de 2020.
AO SETOR DE CONTABILIDADE.

Prezado Senhor:

Em atendimento a determinação do Excelentíssimo Senhe4N,Prefeito, quesolicitara à abertura
Secretária Municipal de Saúde,
do Processo Administrativo em atendimento a solicitàç4da,
solicito desta Contabilidade, indicação dos recursesiokamentários, para contratação de
HOME MED-ME, referente à disponibilização-,aeLk'profissional médico para atuar em
atendimentos, em dias compreendidos entreggeSinda à sexta-feira, em Unidade de
Atendimento especializada para tratamento éle4'pedientes e suspeitos de estarem infectados
pelo COVID-19, com valor mensal estimaie R$ 18.400,00 (Dezoito mil e quatrocentos
reais) a contar da data da assinatura gd,colit?`áto, pelo de período de Junho de 2020 a 31 de
dezembro de 2020.

Certa de que serei atendida, agradeço antecipadamente.

Atenciosamente,

Anfld
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 MÃE DO DIA

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

Do: Setor Contábil
Para: Setor de Licitação

Prezados Senhores,
iss
4k.)"

Tendo em vista os relevantes motivos apontados no vosso expedientNnformamos que o pleito ali
1. /43ninceira e orçamentária com
apresentado deve ser atendido, com a urgência solicitada, posto queliá.)
a lei Orçamentária Anual e Compatibilidade com o Plano Anilai e Lei de Diretrizes Orçamentária,
sendoque a despesa de Contratação de Empresa para a prestação dêserviço de médico em Unidade de
Atendimento para pacientes do COVID-19, decorrente4a2 Pref'stnte solicitação será custeada pela
UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS, conforme tabela abaixorZ

DOTAÇÀ ORÇAMENTÁRIA

Unidade Orçamentária:
Projeto / Atividade:
Elemento de despesa:

.„. 2080— f4.1ndo\ unicipal de Saúde
201)+1kt1ntenção das Ações da Secretaria de Saúde
2021)Mírhutenção dos Serviços da Saúde e Ações do MAC
1029- Programa de Prevenção e Combate ao COVID19
3.3.9.0.39 — Outras serviços —Pessoa Jurídica

Fonte de Recurso:Q' ::'," 02/14
25 de Junho de 2020.

Arthur Vinicius 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@yahoacom.br.

PREFEITURA
CIDADE MÃE DO DIA

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

Araci - Bahia, em 21 de Junho de 2020.

À Procuradoria Jurídica do Município

Em atendimento a determinação do Excelentíssimo Senhof,Prefeito, que solicitara a
instauração do Processo Administrativo por pedido da Seerêteria/Municipal de Saúde,
solicito desta Procuradoria Jurídica, parecer quanto à posSibjlidade decontratação, por
Inexigibilidade de Licitação de HOME MED-ME, referente'à dtsPOnibilização de profissional
médico para atendimentos, em dias compreendidosenS segunda à sexta-feira, em
Unidade de Atendimento especializada para tratamentO d jgacientes e suspeitos de estarem
infectados pelo COVID-19, com valor mensal eStiMicld de R$ 18.400,00 (Dezoito mil e
quatrocentos reais) a contar da data da assinattGa d:çontrato, pelo de período de Junho de
2020 a 31 de dezembro de 2020.
Sendo o que nos reserva para o mOnlento', aproveito o ensejo para externar votos de
4,
alta estima e levada consideração.
\Xe)
'Atenciosamente,

,Ank
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.
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PARECER JURiDICO

Assunto:
CONSTITUCIONAL.
ADMINISTRATIVO.
PROCEDIMENTO
LICITA TÓRIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INEXIGIBILIDADE DE
LICITAÇÃO. ARTIGO 25, DA LEI N° 8.666, DE 1993. CREDENCIAMENTO.
ENFRENTAMENTO DO COVID-19. POSSIBILIDADE JURÍDICA.

I — RELATÓRIO
Trata o presente de solicitação de parecer favorável ou não quanto à INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO n°
089/2020EMP oriunda do Edital Chamada Pública/Credenciamento de Serviços de Saúde n° 00512019FMS, referente a
à contratação de empresa médica, para a disponibilizacão de profissional médico para prestação de serviço como
médico em Unidade de Atendimento Especializado para tratamentos de pacientes e suspeitos de infecção pelo COVID19, nos dias compreendidos de segunda à sexta-feira por HOME MED-ME (CNPJ n°37.111.72710001-56).
Justifica esta Procuradoria que a manifestação se prende ao fato de se tratar de pessoa iuridica com notória
especialização na área que se pretende contratar, dai porque a inviabilidade de competição que enseja a inexigibihdade.
Outrossim, delineia que o preço ofertado se encontra condizente com os praticados no mercado para esse tipo
de causa.
II — DAS RAZÕES DO PARECER
A) DA NECESSIDADE DE ucuAR
A regra na Administração Pública é a formalização de procedimento licitatário prévio, quando necessita realizar
contratações, à qual visa à seleção da proposta mais vantajosa, à prevalência dos principios da isonomia, da moralidade
e da impessoalidade administrativa. No entanto, por via de excepcionalidade, pode haver a contratação direta, através
da inexiqibilidade de licitação instituto peculiar ao caso.
O art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal estabelece a obrigatoriedade das contratações de obras,
serviços, compras e alienações da Administração Pública serem precedidas de licitação. No entanto, o referido
dispositivo submete a legislação infraconstitucional à tarefa de excepcionar a regra geral.
Neste timbre, foi editada pela União Federal, no uso de sua competência constitucional, a lei n°. 8.666/93 que
regulamenta o art. 37, XXI, da CF acima mencionado, inclusive, no que atine as hipóteses de possibilidade de não
realização de certame licitatorio.
De acordo com os preceitos contidos nos artigos 37, XXI, CF e 3° da Lei 8.666/93, a licitação pode ser
conceituada como sendo um processo administrativo que objetiva assegurar que a Administração contrate a melhor
proposta disponivel no mercado, sendo respeitado o direito de todo administrado se candidatar, em igualdade de
condições, a ser fornecedor do Estado.
De outro lado, tendo em vista esse conceito, não há que se falar em licitação quando: o objeto a ser contratado
é de tal forma, impregnado pelas características pessoais do executor que não pode ser comparado com outro, de
idêntica natureza, executado por terceiros; as características subjetivas do executor são tais que se colocam como fator
de descrimem suficiente para autorizar um tratamento não uniforme; e, por fim, a lei de licitações pressupõe inexigível a
licitação quando a competição for inviável, impossível, inapta a alcançar os objetivos, e quando os serviços
especializados tiverem natureza singular e forem contratados com profissionais de notária especialização.
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13) DA ANÁLISE DE INEXIGIBILIDADE NO PRESENTE CASO
Além da permissão contida na Lei 13.979/2020, para contratação por dispensa de licitação para aquisição de
bens, serviços e insumos de saúde destinados ao enfrentamento da emergência de saúde publica decorrente do
coronavirus, aventa-se a possibilidade de enquadramento na inexigibilidade de licitação, de certos objetos relacionados
a pandemia; como no caso em narrativa, como é contratação empresa médica, para a disponibilização de
profissional médico para prestação de serviço.
Tal objeto pode ser enquadrado no inciso II, caso evidenciado no caso concreto a confluência de seus três
elementos caracterizadores, quais sejam: Mi serviços técnicos especializados; (b) singularidade do objeto; (C) e a
contrafação de profissionais ou empresas notoriamente especializados.
Mas a novidade da pandemia e a sua repercussão pulverizada em diversos setores permite contratações por
inexiqibilidade em variados objetos, não apenas na área da saúde, como especialistas em gerenciamento de riscos, em
planejamento estratégico dinâmico, pericias técnicas em aditivos contratuais, auditorias em execução fisico-financeira de
obras suspensas, consultorias e treinamentos em produtividade de trabalho remoto, dentre tantos outros.
Também se vislumbra a aquisição de produtos por inexigibilidade de licitação quando procedentes de
fornecedores exclusivos, amoldando-se no inciso I, do artigo 25, Enfim, há e ainda poderão existir, situações variadas
que permitam a contrafação direta por inexigibilidade em função da inviabilidade de competição derivada dos efeitos da
pandemia do COVID-19 e que suscitarão avaliação e motivação técnica e jurídica da Administração.
Assim, aventa-se no caso em comento, a possibilidade de enquadramento na inexigibilidade de licitação
disposta no art. 25, inciso II, da Lei 8.666/93, de objetos relacionados a pandemia do COVID-19, como a contratação de
notório-especialistas em gerenciamento de riscos, consultorias e treinamentos em produtividade de trabalho
remoto dentre outros que possam ser contratados, desde que evidenciada no caso concreto a confluência de seus
elementos caracterizadores.
Feitas as considerações acima, a contratação que se pretende preenche aos requisitos legais exigidos no
dispositivo legal que regulamenta a matéria.
O art. 25, caput, da Lei 8.666/93 exige para a inexigibilidade, sumariamente, que o serviço seja técnico
especializado, entendendo-se para tanto que deve estar o mesmo arrolado no art. lado mesmo diploma legal.
Nesse timbre, o que verifica é que o serviço em tela, o de Contratação oriunda do Credenciamento de n°
00512019, referente à contratação de empresa médica, para a disponibilização de profissional médico para
prestação de serviço como médico em Unidade de Atendimento Especializado para tratamentos de pacientes e
suspeitos de infecção pelo COVID-19, nos dias compreendidos de segunda à sexta-feira conforme descrição
contida na Tabela, item 36, do Edital, podendo ser enquadrado no inciso IV, do art. 13, como sendo serviço
especializado, estando, pois, ultrapassada esta primeira exigência.
Sequencialmente determina-se para a inexigibilidade nos termos aqui discutidos, que a natureza do serviço
seja singular.
A singularidade, "in casu", está centrada nas particularidades que esse tipo de profissional desenvolve, a qual
uma vez mal dissecada pode acarretar danos gravosos ao municipio.
Nesse diapasão o magistério do festejado Celso Antônio Bandeira de Melo, quando assim aduz:
(...) um serviço deve ser havido como singular, quando nele tem de interferir, como requisito de satisfatório
atendimento da necessidade administrativa, um componente criativo de seu autor, envolvendo o estilo, o
traço, a engenhosidade, a especial habilidade, a contribuição intelectual ou a argúcia de quem o executa,
atributos estes que são precisamente os que a Administração reputa convenientes e necessita para a
satisfação do interesse público em causa.
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Adilson Abreu Dallari conceitua credenciamento como:
"o ato ou contrato formal pelo qual a Administração Pública confere a um particular, pessoa tísica ou
jurídica, a prerrogativa de exercer certas atividades materiais ou técnicas, em caráter instrumental ou
de colaboração com o Poder Público, a titulo oneroso, remuneradas diretamente pelos interessados,
sendo que o resultado dos trabalhos desfruta de especial credibilidade, tendo o outorgante o poder/dever de
exercer a fiscalização, podendo até mesmo extinguir a outorga, assegurados os direitos e interesses
patrimoniais do outorgado inocente e de boa-fé."

No caso em análise, destaque-se que o objeto a ser contratado, enquadra-se no conceito legal de serviço
técnico de natureza singular, uma vez que envolve a prestação de serviços por médico especializado disponibilizado
através de empresa.
Maria Sylvia Zanella Di Pietro] esclarece, em breve sintese a distinção entre dispensa e inexigibilidade de
licitação, senão vejamos:
A diferença básica entre as duas hipóteses esta no fato de que, na dispensa, há possibilidade de
competição que justifique a licitação; de modo que a lei faculta a dispensa, que fica inserida na competência
discricionária da Administração. Nos casos de inexigibilidade, não há possibilidade de competição, porque
só existe um objeto, ou uma pessoa que atenda ás necessidades da Administração; a licitação ê, portanto,
inviável.

Outrossim, constitui Emergéncia de Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII) fundamentou a edição
da Lei n° 13.97912020, em 06 e fevereiro, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde
pública, e trouxe repercussões que afetam os contratos administrativos. Uma dessas implicações é a necessidade de
revisão da matriz ou do mapa de riscos. Considerando que risco é o efeito da incerteza na consecução de um dado
objetivo fISO 31.000], a declarada emergéncia pelo COVID-19.
Ademais o artigo 196 da Constituição Federal é expresso em assegurar a saúde como direito de todos e dever
do Estado garantido mediante politicas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença, e de outros
agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Nesse
sentido, a atenção à saúde é, então, um conjunto de ações e serviços de prevenção, promoção e proteção, assistência e
recuperação da saúde, realizados pelo Sistema Único de Saúde e por ações ambientais, sociais e econômicas
desenvolvidas por outros setores de governo, com o apoio e a participação técnico-politica do setor saúde para o
atendimento das demandas e necessidades individuais e coletivas da população de uma localidade.
Conforme se depreende do texto legal acima reproduzido a configuração da hipótese de inexigibilidade de
licitação não se contenta apenas com a singularidade do serviço técnico a ser contratado e da sua inclusão no rol
estipulado do art. 13, da Lei n°. 8,666193, havendo a necessidade de comprovação de outros dois elementos, quais
sejam: a) inviabilidade de competição e b) notória especialização do prestador do serviço.
Primeiramente devemos analisar se no caso concreto em discussão estaria presente o atendimento ao critério
de notória especialização da pessoa fisica ou ruridica a ser contratada.
O parágrafo 1°, do art. 25, da Lei n°. 8.666/93 apresenta o conceito de notória especialização, assim dizendo:
Considera-se notória especialização o profissional ou empresa cujo conceito no campo de sua
especialidade, decorrente de desempenho anterior estudos, publicações, organização, aparelhamento,
equipe técnica e de outros requisitos relacionados com suas atividades, permita inferir que seu trabalho é
essencial e indiscutivelmente o mais adequado à plena satisfação do objeto contratado.

Na lição do eminente Professor Eros Roberto Grau sobre o tema:

I Dl PIETRO,, Maria SyMa Zanella, Direito Administrativo. 24. ed. São Paulo: Atlas, 2011.
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(...) a apuração da notória especialização se faz mediante demonstração pelo profissional ou empresa, do
desempenho anterior do serviço, de estudos que realizou, de publicações que efetuou, da organização,
aparelhamento e equipe técnica que mantêm, bem assim de outros requisitos, que possam comprovar,
relacionados com suas atividade. Note-se que basta a demonstração de um desses efeitos, já que a
enumeração do parágrafo é exemplificativa, para que se dê por operada a notória especialização.

Na verdade, conforme destacado na lição esposada pelo eminente Professor Eros Roberto Grau, entende-se
que a enumeração do §1°, do art. 25, da Lei n°. 8.666/93, é exemplificativa, ou seja, basta a demonstração de um dos
efeitos previstos no mencionado parágrafo para que se opere a notória especialização.
Com efeito, a demonstração do êxito no desempenho anterior do serviço, que se pretende contratar, efetivado
junto a outras entidades públicas, subordinadas a regime jurídico de contratação semelhante ao do Consulente, satisfaz,
ao sentir do presente estudo, o interesse da Administração Publica em comprovar a notória especialização, isso sem
falar na especialização do seu executor.
Os Principios vetores da Lei n°8.666/93 não podem ser interpretados de forma apartada do contexto inerente a
situação concreta vivenciada pela Administração Pública. Desse modo, o interesse público envolvido pode configurar,
por exemplo, uma situação de natureza emergencial, como a prescrição administrativa de possíveis créditos tributários.
Neste contexto, a formalização do processo licitatório para a contratação do serviço em questão, além do
necessário período temporal para a realização do certame, exige lapso de tempo para levantamento e apuração dos
valores a restituir, inviabilizando, ao final da licitação, o objeto a ser contratado. A competição em vez de contribuir para a
plena satisfação do interesse público, se revelaria como procedimento inócuo, em virtude da prescrição do crédito.
A rigor, tem-se como indubitável que esse serviço não pode ser desenvolvido sem a presença de atributos, tais
como, larga experiência, criatividade e vasto conhecimento intelectual, enfim, singularidades impossíveis de serem
auferidas objetivamente via certame licitatório, e por isso mesmo inviabilizadores de qualquer competição.
Assim, o juizo de inexigibilidade, que determina a inviabilidade de competição, deve levar em conta a
singularidade do objeto (características intrinsecas, que afastam o dever de licitar) e especialidade e notoriedade do
contratado.
Com o COVID-19 os órgãos e entidades poderão rever seu planejamento nas contrafações, identificando os
objetos que:
serão excluidos ou adiados, em vista de contingenciamento de servidores/empregados, de redução e
suspensão de atividades em setores determinados;
serão incluídos, em relação às contratações emergenciais, para atendimento a demandas pontuais
originadas com o COVID-19, como, p.ex., substituição de contratadas prejudicadas de alguma forma com a
pandemia e inviabilizados de cumprimento contratual, situações de contrafação direta para especialistas da
área médica, ou ainda, aquisição de produtos para higieniza ção de espaços e mãos; e,
redimensionados, considerado necessidade de readequar o escopo do objeto para atendimento a
determinações do Poder Executivo e Secretarias de Saúde

Algumas etapas do planejamento da contratação, inclusive, podem ser dispensadas, como os estudos
preliminares e o termo de referência (Art. 20, §1° e §2° da Instrução Normativa n° 05/2017):
Art. 20. O Planejamento da Contratação, para cada serviço a ser contratado, consistirá nas seguintes
etapas:
I - Estudos Preliminares;
II - Gerenciamento de Riscos; e
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III- Termo de Referência ou Projeto Básico.
§ 1° As situações que ensejam a dispensa ou inexigibilidade da licitação exigem o cumprimento das etapas
do Planejamento da Contrafação, no que couber
§ 2° Salvo o Gerenciamento de Riscos relacionado à fase de Gestão do Contrato, as etapas! e ti do caput
ficam dispensadas quando se tratar de:
contratações de serviços cujos valores se enquadram nos limites dos incisos I e II do art. 24 da Lei n°
8.666, de 1993; ou
contratações previstas nos incisos IV e XI do art. 24 da Lei n° 8.666, de 1993.

E não é tão diferente assim a situação do art. 4° e ss, da Lei Federal n° 13.979/2020 que, uma vez
caracterizada a situação de emergência de saúde, pôs-se a regular a contratação emergencial para bens, serviços e
insumos, necessários ao atendimento da população e manutenção dos serviços públicos amparando-se no art. 24. IV
da LLC.
Em caráter suplementar e na tinha da Lei Federal n° 13.979/2020, o Municipio de Araci-BA, editou os Decretos
n°1.329/2020.
Posteriormente, o Municipio de Araci, editou e publicou o Decreto Municipal n°1.341, de 23 de Março de 2020,
que regulamentou os procedimentos de contratação destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública
decorrente do Coronavirus (Covid19), no âmbito da administração pública do Municipio de Araci, Estado da Bahia.
O § 2°, do art. 1°, do referido Decreto 1.341/2020, refuta que:
§ 2°- Excepcionalmente, será possível a contrafação de fornecedora de bens, serviços e insumos de empresas
que estejam com inidoneidade declarada ou com o direito de participar de licitação ou contratar com o Poder
Público suspenso, quando se tratar, comprovadamente de única fornecedora do bem ou serviço a ser adquirido.

Dessa forma, caberá envidar esforços da área de planejamento, integrada por equipe multidisciplinar, para
readequar o plano e os cronogramas de contrafações, de modo a atender da forma mais adequada, eficaz e célere as
novas demandas da Administração, bem como, equalizar as necessidades extraordinárias dos contratados.
Na contratação emergencial ou para remanescente de contrato rescindido, decorrentes de situações causadas
pelo COVID-19, os estudos preliminares e o termo de referência podem ser dispensados (art. 20, §1° e §2° da Instrução
Normativa n° 0512017).
Não bastasse tudo o quanto até aqui aludido, há que perquirir ainda o fator confiança, que apesar de não
expresso em lei para hipótese de inexigibilidade, salta à evidência, também como insuscetivel de competição, e por
isso, vem sendo difundido pela doutrina e jurisprudência, em situações semelhantes ao particular ora discutido.
Prosseguindo-se, sobreleva obtemperar acerca do requisito da notoriedade da empresa ou profissional que se
quer contratar, também exigido nesse caso de inexigibilidade.
III — DA ADMISSÃO AO TERMO DE REFERÊNCIA BÁSICO E AO PROJETO BÁSICO SIMPLIFICADOS
A Lei n°19.979/2020, alterada pela MP n° 926/2020, admite, em seu art. 4°-E, que, para as contrafações para
enfretamento da situação emergencial causada pelo novo Corona vírus, que "nas contrafações para aquisição de bens,
serviços e insumos necessários ao enfrentamento da emergência que trata esta Lei, será admitida a apresentação de
termo de referência simplificado ou de projeto básico simplificado" e é o que da análise do processo podemos

verificar a sua existência, isso, também, conforme também restou prescrito de igual modo no art. 5°, do Decreto
Municipal n°1.341/2020.
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Uma primeira observação a ser realizada é no sentido de que o dispositivo se refere ás "contratações", não
apenas às dispensas de licitação. Assim, é de entender-se que o dispositivo habilita à Administração que, caso
considere favorável a realização de licitação, ou caso valha-se de hipótese de inexigibilidade de contratação, no contexto
da situação de emergência, a apresentar o termo de referência, ou o projeto básico, de forma simplificada, seguindo aos
parâmetros dispostos nos incisos, do § 10 , do mencionado art. 4°-E.
O projeto básico é documento que descreve detalhada e exaustivamente a obra ou serviço que a
Administração protesta contratar, contendo, sobretudo, os requisitos e elementos exigidos pelo art. 6°, inciso IX e
alineas, da Lei Geral de Licitação e Contratos. Trata-se de documento de extrema complexidade e efetivamente
trabalhoso para realização.
Igualmente o termo de referência é documento que deve conter os elementos necessários e suficientes,
descritos em detalhes, que caracterizam o objeto da contrafação. Trata-se, entretanto, de documento que orienta as
licitações na modalidade pregão, sendo, portanto, adequado, ás contrafações de bens e serviços comuns.
Tratam-se, pois, de documentos que orientarão a contratação e, posteriormente, o controle da execução do
objeto contratual pelo contratado e que, na regulamentação geral, possuem uma série de requisitos, havendo uma
rigorosa exigência de detalhamento, as quais, em geral, se justificam pela importância que possuem.
No particular do projeto básico, é de se apontar, entretanto, que há muito o Legislador vem buscando
alternativas mais simplificados à regulamentação da Lei n° 8.666/93, havendo exigido, para as contrafações das
concessões de serviços públicos, o que denominou de "elementos de projeto básico" (vide art. 18, XV, da Lei n°
8.897/95), e, nas contratações integradas previstas no regime diferenciado de contrafação, o anteprojeto de engenharia
(art. 9, § 2°, I, Lei n°12.462/2011).
Assim, em nova experimentação, não obstante entender ser necessária a caracterização do objeto a ser
contratado, a Lei n° 13.979/2020 permite a realização de termo de referência simplificado e projeto básico simplificado,
evitando, pois, que a excessiva complexidade da documentação pré-contratual venha ser um entrave a efetividade das
contrafações, evitando-se, pois, a majoração dos danos causados pela covid-19.
IV — REEQUILIBRIO ECONÓMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO
O equilibrio econômico-financeiro dos contratos administrativos é tutelado constitucionalmente (art. 37, inciso
XXI) e materializa-se na justa correlação entre os encargos do particular e a remuneração devida. Quaisquer alterações
nesses encargos que influenciem essa equação devem ser analisadas pela Administração impondo-se a recomposição
do equilibno econômico da relação contratual.
O COVID-19 tem trazido profundas consequências financeiras para os contratos, como o aumento do valor de
insumos vinculados ao dólar ou em vista do acréscimo da demanda no mercado; ausências de empregados ocasionando
contratações extraordinárias e de alto impacto financeiro, ou ainda, pagamento de horas extraordinárias para
manutenção da atividade dentre outros.
Subsumindo-se o disposto no art. 65, II, "d", da lei 8.666/93, com as variadas hipóteses de materialização do
desequilíbrio econômico-financeiro em razão da pandemia do COVID-19, é possível identificar os elementos
autorizadores do reequilibrio:
Fatos imprevisíveis ou previsíveis porém, de consequências incalculáveis — a pandemia declarada pela
OMS foge de qualquer exercício de previsibilidade, além de, no momento, consubstanciar-se em fato superveniente ao
contrato, incalculável, retardador ou impeditivo da execução do ajustado.
Caso de força maior — por tratar-se de evento imprevisível e inevitável.
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c) Fato da Administração ou Fato do Príncipe — nas hipóteses em que há alteração unilateral do contrato ou
determinação legal que importe em modificações das condições iniciais e desequilibrem a equação económicofinanceira.
Aplica-se, portanto, nestes casos, a teoria da imprevisão, cujos requisitos são: (1) imprevisibilidade, (2) fato
alheio à vontade das partes, (3) inevitabilidade e (4) desequilíbrio com grande impacto no contrato.
Nesse prisma, a regra prevista no art. 4°-E, § 3°, da Lei n° 11979/2020 diz respeito à possibilidade de
contratado pelo Poder Público por valores superiores ao encontrado na estimativa de preços, desde que esses
decorram de oscilações ocasionadas pela variação de preços.
Mostra-se razoável a regra, tendo em vista que a pandemia do COVID-19 repercutiu abruptamente nas
diversas cadeias de produção dos bens e serviços, desequilibrando, assim, os mercados. Com efeito, a intensa procura
por alguns bens, serviços e insumos, tem o potencial para deslocar os preços do mercado para patamar superior àquele
observado em cenário anterior à crise, sendo, nesses casos, inviável a comparação,
De qualquer maneira, para a contrafação em valores acima do estimado, imprescindível que o gestor público
apresente robusta justificativa acerca da elevação abrupta dos preços, declinadas as razões que acarretaram tais
quadros, devendo ser observadas às normas que instituam vedações de contratação.
Portanto, caracterizando-se os elementos e requisitos acima listados e havendo a demonstração inequívoca da
relação de causa (pandemia) e efeito (desequilíbrio econômico-financeiro) que impede ou retarda a execução contratual
é dever da Administração promover o reequilibrio, por meio do realinhamento, ou revisão dos preços contratados, com
todas as evidências e justificativas apensas no processo.
V— RESPONSABILIDADE DO PARECERISTA
Antes de se adentrar ao mérito do presente parecer, urge registrar que a condução da análise técnico juridica
está prevista legalmente como sendo uma das funções inerentes à prática da advocacia, conforme se abstrai do disposto
na Lei Federal n°. 8.906/94, que estabelece o Estatuto da Advocacia e da OAB.
Desta forma, para a legal confecção do presente instrumento, é de ser observada a existência de isenção do
profissional e o seu caráter opinativo (Art. 2°, § 3° da Lei referida)2, visto que tal documento preza pela liberdade
administrativa do responsável, gestor, prova disso é que este poderá ou não seguir a opinião técnica emitida, segundo
sua conveniência e finalidade.
Nesse norte, colacionam-se as seguintes jurisprudências que versam sobre os requisitos necessários para a
caracterização de manifesta violação ao art. 893, da Lei 8666/93 — Lei das Licitações (Dispensa ilegal), bem como
discorrem sobre o caráter meramente opinativo dos pareceres jurídicos, vejamos:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. ADVOGADO PARECER/STA. SUPOSTO CRIME EM PROCEDIMENTO
LICITATORIO. ART. 89, CAPUT, DA LEI 8,666/93. PLEITO DE TRANCA MENTO DA AÇÃO PENAL. CABIMENTO.
INEXISTÊNCIA D EINDICAÇÃO DO DOLO NA CONDUTA DO CAUSÍDICO. ORDEM QUE DEVE SER CONCEDIDA. 1.
Não se pode deixar de considerar que sendo o ato do parecerista um ato opinativo, a manifestação jurídica não se
constitui como ato administrativo em si, podendo apenas ser usada como elemento de fundamentação de um ato
administrativo posteriormente praticado. 2. Precedente: STF - MS 24.631-6 - DISTRITO FEDERAL - Relator (a): Má.
Joaquim Barbosa - Julgamento: 09/0812007 - Órgão Julgador: Tribunal Pleno - Publicação: DJ 01-02-2008.

Lei: 8.906/94 (ESTATUTO DA ADVOCACIA E DA OAB). Art. 2° O advogado ê indispensável à administração da justiça, § 3° No
exercício da profissão, o advogado é inviolável por seus atos e manifestações, nos limites desta lei.
3 2 Lei: 8666/93: Art. 89. Dispensar ou inexigir licitação fora das hipóteses previstas em lei, ou deixar de observar as formalidades
peninentes à dispensa ou à inexigibilidade: Pena - detenção, de 3 (três) a 5 (cinco) anos, e multa. Parágrafo único. Na mesma pena
incorre aquele que, tendo comprovadamente concorrido para a consumação da ilegalidade, beneficiou-se da dispensa ou
inexigibilidade ilegal, para celebrar contrato com o Poder Público.
2
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O crime do att. 89 da Lei 8.666/93 exige resultado danoso (dano ao erário) para se consumar? 1' corrente: SIM. Posição
do STJ e da? Turma do STF. 2' corrente: NÃO. Entendimento da 1° Turma do STF. O objetivo do ai?. 89 não ê punir o
administrador público despreparado, inábil, mas sim o desonesto, que tinha a intenção de causar dano ao erário ou obter
vantagem indevida. Por essa razão, é necessário sempre analisar se a conduta do agente foi apenas um ificito civil e
administrativo ou se chegou a configurar realmente crime. Deverão ser analisados três critérios para se verificar se o
ilícito administrativo configurou também o crime do art. 89: 1°) existência ou não de parecer jurídico autorizando a
dispensa ou a inexigibilidade. A existência de parecer jurídico é um indicativo da ausência de dolo do agente, salvo se
houver circunstâncias que demonstrem o contrário. 2°) a denúncia deverá indicar a existência de especial finalidade do
agente de lesar o erário ou de promover enriquecimento ilicito. 3°)a denúncia deverá descrever o vínculo subjetivo entre
os agentes. STF. 1° Turma. Ing 3674/RJ, Rei Min. Luiz Fux, julgado em 7/3/2017 (Info 856). CRIMES DA LEI DE
LICITAÇÕES O crime do art. 89 da Lei 8.666/93 exige dano ao erário? Critérios para verificação judicial da viabilidade da
denúncia pelo art. 89. CAVALCANTE,MárcioAndréLopes.https://dizerodireitodotnetfiles.wordpress.com/2017/03/info-856srtpdt Acesso em: 28/03/2020.
PENAL. CRIME LICITATORIO. DEPUTADO FEDERAL. ARTIGO 89 DA LEI 8.666/93, SEGUNDA PARTE
FORMALIDADES. DESCUMPRIMENTO. TIPICIDADE OBJETIVA E SUBJETIVA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA.
DENÚNCIA NATO RECEBIDA. 1. O artigo 89, segunda parte, da Lei 8.666/93, ê norma penal em branco, a qual, quanto
às formalidades a que alude, é complementada pelo art. 26 da mesma Lei 2. O delito em questão tutela bem jurídico
voltado aos princípios da administração pública (CF, artigo 37). O descumprimento das formalidades só tem pertinência à
repressão penal quando involucrado com a violação substantiva àqueles princípios. 3. No caso, as justificativas do preço,
da escolha do fornecedor e a ratificação do procedimento atenderam às formalidades legais, no que diz com perspectiva
do denunciado. Conduta do gestor lastreada em Pareceres Técnicos e Jurídicos razoavelmente justificados, e não
identificados conluio ou concertamento fraudulento entre o acusado os pareceristas, nem intenção de fraudar o erário ou
de enriquecimento ilícito. 4. Ausência constatável ictu oculi de indícios mínimos de tipicidade objetiva e subjetiva, a
inviabilizar um prognóstico fiável de confirmação da hipótese acusatória. Denúncia não recebida. (Ing 3962, Relator(a):
Min. ROSA WEBER, Pnmeira Turma, julgado em 20/02/2018, ACC)RDÀ0 ELETRÔNICO DJe-191 DIVULG 11-09-2018
PUBLIC 12-09-2018). CAVALCANTE, Márcio André Lopes. Aspectos importantes sobre o crime do ar? 89 da Lei de
Licitações. Buscador Dizer o Direito, Manaus. Acesso em: 28/03/2020.

Nas palavras de Celso Antonio Bandeira de Mello: 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. (MELLO, 2001, p. 377).
Opinar não é o mesmo que decidir. O parecer possui caráter opinativo, é uma opinião técnico-juridica, não
podendo ser considerado um ato administrativo decisório. Desta forma, o parecer não vincula a autoridade que possui
poder decisório. Ele é, apenas, uma orientação para o administrador no processo decisório.
Nesse mesmo sentido, entende o STJ:
A 5' Turma do Superior Tribunal de Justiça entendeu que o fato de um advogado que atua como
assessor jurídico de um município emitir parecer favorável a uma licitação, por si só, não configura
crime.
"Tal deficiência, à evidência, prejudica o exercício da defesa, porquanto emitir pareceres faz parte da rotina de
um advogado de ente público em âmbito administrativo, de forma que a descnção desse ato, por si só, não é
suficiente para a configuração de nenhum dos crimes imputados ao recorrente, o que revela, de forma patente e
manifesta, a inépcia da exordial com relação a todos os crimes imputados", disse o ministro. Com informações
da Assessoria de Imprensa do STJ. RHC 44.582.

Feitos os devidos esclarecimentos preliminares, o objeto do presente parecer encerra o exame dos atos
realizados no procedimento interno de apuração da presente licitação, para a devida análise quanto aos eventos
ocorridos.
j
Assim, excluindo-se os elementos técnicos e económicos que embasaram o procedimento, é realizada a
presente análise sobre os elementos ou requisitos estritamente jurídicos dos autos.
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"Tal deficiência, à evidência, prejudica o exercício dê defesa, porquanto emitir pareceres
faz parte da rotina de um advogado de ente público em âmbito administrativo, de forma
que a descrição desse ato, por si só, não é suficiente para a configuração de nenhum
dos crimes imputados ao recorrente, o que revela, de forma patente e manifesta, a
inépcia da exordial com relação a todos os crimes imputados", disse o ministro. Com
informações da Assessoria de Imprensa do STJ. RHC 44.582. STJ - RHC: 44582 CE
2014/0009722-8, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA Data de
Julgamento: 18/05/2017, T5 - QUINTA TURMA. Data de Publicação: DJe 24/05/2017.

IV— CONCLUSÃO
À vista de tudo quanto exposto acima, e considerando a proposta apresentada, esta
Procuradoria está convencida de que a mesma oferece todas as condições necessárias à
realização do contrato de prestação dos serviços acima explicitados com o município, tornando
inexigivel a licitação nos termos do artigo 25, da Lei 8.66 6/93.
Não há, por conseguinte, impedimento de ordem legal para o acolhimento da postulação.
S.M.J.,
É o parecer.

Araci - BA, 24 de junho de 2020.
DA ffL k4lt&¼ri CORDEIRO

Asse

Geral do Municipio
61.817
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TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO,
N.° 089-2020EMP, DE 26 DE JUNHO DE 2020.

A COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL, no uso de suas atribuições
legais, conferidas pelo Decreto n° 1.232 de 02 de Janeiro de 2020,
CONSIDERANDO, que trata-se de um cenário de pandemiaern decorrência da
propagação do vírus da SARS-COV-2, o qual origina o quadro infecioso Va.'7COVID-19. O qual,
segundo a Organização Mundial de Saúde- OMS possui o contágicroêlere e de fácil propagação,
nk.
assim como, a sua considerável taxa letalidade, exige a rápida ofertMe atendimento e tratamento
Á

aos infectados;
CONSIDERANDO, a Portaria n° 356/20 e Decréto . Federal n° 10.289/20 de 24 (vinte e
ttc./
quatro) de Junho do ano corrente, que estabelecem aS- medidas de enfretamento ao vírus e o
Decreto Estadual n° 19.586 de vinte e sete de JudhOl) qual ratificou a situação de emergência em
todo território baiano;
)
CONSIDERANDO, o requerimentode Empresada área de Saúde para prestação de
A
serviços de médico em Unidade Especializada de tratamento para pacientes da COVID-19, deste
município encaminhado pelo Prefeito,.
N
en.)'
CONSIDERANDoS \dàdos da pessoa jurídica HOME MED-ME, sediada à Rua Prisco
,,<""
Paraíso de Carvalho, \, ii119, Centro, Araci, Bahia, CEP 48.760-000, conforme documentos
com probatórios que)atenlam para a sua capacidade para atuar neste município.
CONSIDERANDO, a notoriedade da competência da Empresa; do seu zelo profissional; da
r
sua idoneidécl&Moral e social;
CONSIDERANDO, que o profissional, JEIDSON SANTOS ANDRADE, CRM-BA N° 37.734,
possui qualificação para o serviço ora solicitado neste processo;

Praça Nossa Senhora da Conceição, 04— Centro — CEP 48.760-000
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CONSIDERANDO, ainda, que a CONTRATADA, sempre exerceu com competência as
atividades profissionais como empresa de saúde, para atender a demanda de serviço de saúde
existente em diversos Municípios.
prestação
CONSIDERANDO, que o valor cobrado pela Contratação do profissional, para á\\.
de serviço de médico é considerado razoável, dentro do valor do mercado, obedecendo là-Tabela
SUS;
CONSIDERANDO, finalmente, que o profissional em epígrafe preenche'as condições e
\1»-,7
requisitos para atender os serviços de saúde, objeto da contratação, cuja selesão e escolha, atende
à situação posta à apreciação, caso este absolutamente justificado, pelOtcáput" do art. 25 da Lei n°

4 '1

8.666/93, onde estabelece ser "inexigível a licitação quando„ houver inviabilidade de
competição, em especial:..." e que o rol não é taxatiycSsignificando que, nos casos cuja
inviabilidade de competição haja efetiva comprovação 4,éitVel a contratação direta, por esta
.,€,"
razão, resolve declarar Inexigível o Processo Licitatoa fundamento no caput do art. 25 da Lei
I
3/94, EC n° 19 e 9.648, de 27/05/98, que
8.666/93, com as alterações promovidas pela Lei
regulamenta o artigo 37, inciso XXI da ConstituiçãO-Fgderal, c/c os arts. 6°, 196 e 197 da CF/88, para
recomendar a contratação da empresa _HOME MED-ME cujo contrato deverá ser celebrado com
observância das regras previstas nos /ae54 e 55 e demais disposições da Lei n.° 8.666/93 e suas
alterações posteriores.
Np,
Publique-se e Regiàttetse,

';

Araci-Bahia, 264e Junho de 2020.
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

MARIAtNA MATOS MOURA
PRESIDENTE

SILVA REIS
DANILO
PRESIDENTE SUPLENTE

MEMBRO
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•
OD -NS51

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0793-2019, VINCULADO A INEXIGIBILIDADE DE
LICITAÇÃO N° 089-2020EMP, ORIUNDO DO CREDENCIAMENTO DE N° 005/2020.

ATA DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Ao vigésimo sexto (26°) dia, do mês de Junho do ano de 2020, a Corpissào de Licitação
aliar e decidir
reuniu-se na sede da Prefeitura Municipal de Araci, nesta Cidade, pare:sNitavi
sobre a solicitação da Secretária Municipal de Saúde autorizada 'IÃIO r Prefeito para a
contratação de HOME MED-ME, para a disponibilização de profigkonál médico a Unidade
de Atendimento especializada para tratamento de pacienteststlêpeitos de contagio pelo
COVID-19, durante a semana, mediante demanda da Secrétariá Municipal de Saúde do
Município com valor mensal estimado de R$ 18.400,00 (DezoitOymil e quatrocentos reais) a
contar da data da assinatura do contrato, pelo de perjddo)de Junho de 2020 a 31 de
dezembro de 2020, considerando que a empreseteritnc:r perfil exigido para atender as
necessidades da Secretaria de Saúde, contérzdsModós os requisitosindispensáveis à
prestação dos serviços, resolve a Comissão corri 'Irridamentono caput do art. 25 da Lei
8.666/93, com as alterações promovidas pela'kLei n° 8.883/94, EC n° 19 O 9.648, de
27/05/98, que regulamenta o artigo 37, IncistiX1 da Constituição Federal, c/c os arts, 6°,
196 e 197 da CF/88, considerar Inéxigiveto Processo Licitatório, cujo Termo com as
justificativas segue emanexo para kípdidação pela Comissão de Licitação e posterior
Ratificação e Homologação por partedd Chefe do Poder Executivo. Nada mais havendo,
pela Presidente, foi determinado qué;- fosse encerrada a reunião e lavrada apresente Ata
para os devidos fins de direito.
•
.4k,Aradi Bahia, em 26 de Junho de 2020.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

MARIA aNA MATOS MOURA
PRESIDENTE
•

DANIL DA SILVA REIS
PRESIDENTE SUPLENTE

0,11 1:47±1k 1~1 II•LPWA ~MEMBRO
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ADJUDICAÇÃO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0793-2019, VINCULADO
AINEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 089-2020EMP, ORIUNDO DO
CREDENCIAMENTO DE N° 005/2020.
Nós, membros da Comissão de Licitação, nomeados pelo Decreto n° 1.234020, nos
reunimos para analisar o Processo Administrativo n° 0793-2019, vinculado à inexidbilidade
de Licitação n° 089-2020EMP, que após a verificação de todos os aspectos\:
;bohtábeis e
jurídicos. ADJUDICAMOS o objeto da contratação em favor de HohnEiviFOliÉ, CNPJ n°
37.111.727/0001-56, com sede na Rua Prisco Paraíso de Carvalho, trI9rtentro, Araci,
Bahia, CEP 48.760-000, para a disponibilização de profissional médieb't Árra atendimentos
em Unidade de Atendimento especializada para tratamento deOapientes e suspeitos de
estarem infectados pelo COVID-19, mediante demanda da Secretàrià Municipal de Saúde
do Município com valor mensal estimado de R$ 18.400,00 (Dãóitp Mil e quatrocentos reais)
a contar da data da assinatura do contrato, pelo de pertódo, élé Junho de 2020 a 31 de
dezembro de 2020, considerando que a empresa ter;1,„,p''41erfil exigido para atender as
necessidades da Saúde, constante do respectivo Prócessó de Inexigibilidade de Licitação N°
/*K
089-2020EMP.
Araci - Bahia, m-.26 de Junho de 2020.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
ARIA VÊ14/MA MATOS MOURA
PRESIDENTE
DANILO A SILVA REIS
/PRESIDENTE SUPLENTE

kka It1-1Q1
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RATIFICAÇÃO PROCESSO ADMINISTRATIVO N2 0793-2019, VINCULADO
AINEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N2 089-2020EMP, ORIUNDO DO CREDENCIAMENTO
DE N°005/2020.

O Prefeito Municipal, no uso da competência que lhe outorga o art. 25. inciso RA, - e art. 13
da Lei Federal n° 8.666 de 21 de 088-2020MED de 1993. RATIFICA'. O ATO DA
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N2 089-2020EMP, conforme Ata da,COUrstão Permanente
de Licitação e Parecer Jurídico emitido pela Procuradoria Jurídica do MuniCipio, vem formalizar
a INEXIGIBILIDADE DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, para Con4taçãb de HOME MED-ME,
CNPJ n° 37.111.727/0001-56, com sede na Rua Prisco Paraíso deQara1ho n° 119, Centro, Araci,
Bahia, CEP 48.760-000, neste ato, representada por seu proprietário, JEIDSON SANTOS
ANDRADE, médico, portador do RG n°981971008 SESP-BA&inscrito no CPF n° 002.953.755-07,
com valor mensal estimado de R$ 18.400,00 (Dezoito mil Nuadocentos reais) a contar da data
da assinatura do contrato, pelo de período de Jushrde\2020 a 31 de dezembro de 2020,
considerando que a empresa tem o perfil exigteclé g'pa atender as necessidades da Saúde,
constante do respectivo Processo de InexigibilidAde dellt,icitação N° 089-2020EMP.

Araci - Bahia, em 29 de Junho de 2 0.

ANTONI 1 CARVALHO DA SILV NETO
REFEITO MUNICIPAL
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CNPJ N° 14.232.086/0001-92
HOMOLOGAÇÃO PROCESSO ADMINISTRATIVO N2 0793-2019, VINCULADO A
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 089-2020EMP, ORIUNDO DO CREDENCIAMENTO
DE N°005/2020.

HOMOLOGO o Processo Administrativo n° 0793-2019, vinculado a InexigibilidaCle de Licitação

N° 089-2020EMP, para que surta os seus efeitos jurídicos e legais e determi*rc' ontrataçáo de
HOME MED-ME, CNPJ n° 37.111.727/0001-56, com sede na Rua Priseco 1‘4raíSo de Carvalho, n°
119, Centro, Araci, Bahia, CEP 48.760-000, neste ato, representadN PrOr seu proprietário,
JEIDSON SANTOS ANDRADE, médico, portador do Rg n° 98197,1-006vSESP-BA e inscrito no CPF
n° 002.953.755-07, para prestação de serviços como médico)mlUnidade Especializada de
Atendimento de Pacientes do COVID-19, mediante demandaiáa S'cretaria Municipal de Saúde do
Município com valor mensal estimado de R$ 18.400,004DeUito mil e quatrocentos reais)a
contar da data da assinatura do contrato, pelo de perío0,à4tínho de 2020 a 31 de dezembro de
2020, considerando que a empresa tem o perfil exiedo>ara atender as necessidades da Saúde,
constante do respectivo Processo de Inexigibiliclaciie deitikitação N° 089-2020EMP.

A ci rBahia, em 29 de Junho de 2tL 0.

ANTONI ARVALHO DA SILVA 'ETO

P EFEITO MUNICIPAL
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Fone: (75) 3266-2146/3076 e-mail: licitacaoaraci@yahoo.com.br.

Terça-feira
30 de Junho de 2020
2 - Ano - N° 4467

Araci

Diário Oficial do

MUNICIPIO

Licitações

ARACI

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI

Pi4ÉaltUftA
ediitiar ób IA

ESTADO DA BAHIA
CNPJ N°14.232.086/0001-92

\-A-Ç4o
o O N't
o
/1110

RESUMO DA RATIFICAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE n9 089-2020EMP

:

Espécie

Prestação de Serviços

Contratação oriunda do Credenciamento11,0,-"005/2019,
Resumo do Objeto :
referente à empresa médica, para a disponibilização de médico/para \a Yprestação de
serviços médicos em Unidade Especializada para Tratamento de Pãiehted Infectados pela
COVID-19, nos dias compreendidos de segunda à sexta-feira. PC)
Inexigibilidade conforme estabelecido no Artigo, 25,
:
Modalidade
caput, da Lei 8.666/93.
Processo Administrativo:

0793-2019

Ng da Inexigibilidade:

089-2020EMP

Data da Ratificação:

29/06/202(h

Crédito da Despesa:
,44+
Unidade Orçamentária: 2080 - Se cretaila Municipal de Saúde
2011 -Manutenção das Açõe%da Secretaria de Saúde
2021- Manutenção dos Sershços da Saúde e Ações do MAC
2029- Programajdelk?enção e Combate ao COVID-19
Elemento da Despesa: 3191137- Outros Serviços de Terceiros - Jurídica
Fonte de Recurso: PUC
Vigência do/Contrato: 31/12/2020
str‘4%:,./)
Valor E itnado do Contrato mensal: R$ 18.400,00 (Dezoito mil e quatrocentos reais).
CONTRATADO: HOME MED-ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNP' n°
37.:1:7117/0001-56, com sede na Rua Prisco Paraíso de Carvalho, n° 119, Centro, Araci,
13iilià,CEP 48.760-000.
`4. Pela Contratante: ANTÔNIO CARVALHO DA SILVA NETO - Prefeito Municipal de
Assina
Araci e ANA OFÉLIA MATOS MARQUES - Fundo Municipal de Saúde - FMS
Assina pela Contratada: Sr. JEIDSON ASANTOS ANDRADE, médico, portador do RG n°
981971008 SESP-BA, inscrito no CPF n°002.953.755-07 e inscrito no CRM/BA n°34.734.

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: UXQUL2722 NIVXBCBVXJ/8CiTC1
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

ARACI
PREFEITURA
CIDADE MÃE DO DIA

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

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 089-2020EMP

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
QUE ENTRE SI CELEBRAM, A PREFEITURA
DE
ARACI,
EM
MUNICIPAL
FUNDO
COOPARTICIPAÇÃO
DO
MUNICIPAL DE SAÚDE E HOME MED-ME.

\-ktr
A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI, Bahia, estabelecida à Pç. Nossa enhora
da Conceição, n° 04, Centro, nesta Cidade, neste ato representado%pe wExmo. Sr.
Prefeito, o SR. ANTÔNIO CARVALHO DA SILVA NETO, brast-o, casado, portador
da cédula de identidade n° 0939915332 SSP/BA, insprit&S)CPF sob o n°
41-/Centro, Araci, Bahia,
802.383.355-34, residente e domiciliado Rua José Tibõre ?‘
CEP 48.760-000, COM COPARTICIPAÇÃO DO FUNDO,,MUNICPAL DE SAÚDE,
?"47
com sede no endereço na Rua 07 de Setembrd°,20 169, Centro, Araci, inscrito no
CNPJ sob o n°. 09.291.555/0001-04, represir»por sua gestora, a SRA. ANA
OFÉLIA M. MARQUES, brasileira, solteiíâtporiadora da cédula de identidade n°
09.950.780-33SSP/BA, inscrita no 4Pflob o n° 032.873.425-09, residente e
domiciliada na cidade de Araci, Bahiâzçloravante denominados CONTRATANTES e de
\„
outro lado, HOME MED-ME, peSss? jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ n°
37.111.727/0001-56, com sèdejla Rua Prisco Paraíso de Carvalho, n° 119, Centro,

"

Araci, Bahia, CEP 487697.000, neste ato, representada por seu proprietário, o Sr.
JEIDSON SANTRS‘AHDRADE, brasileiro, médico, portador do RG n° 981971008
SESP-Ba, CPFt: n‘:002.953.755-07, inscrito no CRM/BA n° 34.734, residente e
'
domiciliador4)bidãde de Araci, Bahia, ora denominado CONTRATADO, com base nas
disposi441Xei Federal 8.666 de 21 de junho de 1993 e alterada pela Lei 8.883/94,
reàolVern)Àe'lebrar o presente Contrato de Prestação de Serviços, mediante as
asUlas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1. O presente CONTRATO tem como objeto apresente instrumento tem por objeto
estabelecer contratação de empresa médica, para a disponibilizacão de
profissional médico, JEIDSON SANTOS ANDRADE, CRM-BA n° 34.734,
para a prestação de serviço como médico em Unidade de Atendimento
especializada para tratamento de pacientes e suspeitos de estarem
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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infectados pelo COVID-19, de segunda à sexta-feira, conforme com
descrição contida na Tabela item 36 do Edital de Credenciamento n°
005/2019, do Anexo I.
2. Este CONTRATO fica vinculado aos termos do Edital da Chamada
Pública/Credenciamento n° 005/2019-FMS e da lnexigibilidade de Licitação N°
087-2020EMP.
CLÁUSULA SEGUNDA - DOS PREÇOS E DO PAGAMENTO
O valor total estimado deste CONTRATO é de R$ 110.400,00 (Cento: de
mil, quatrocentos reais), sendo que serão percebidos estinladifiláte
mensalmente a quantia de R$ 18.400,00 (Dezoito mil e oltocentOneais),
referente ao item 36. No valor CONTRATADO estão inclGtaki-tódas as
despesas com materiais e equipamentos, mão de obra, %frat4ortes, leis
sociais, ferramentas, seguro, todos os tributos incidentere ic*nêis encargos,
enfim, todos os custos diretos e indiretos necessárioslart entrega completa
dos objetos discriminados nos anexos do Edital.
Os preços serão fixos e irreajustáveis;
É admitida estipulação de correção monetári ippu de reajuste por índice de
preços gerais, setoriais ou que reflitam Waihação dos custos de produção ou
insumos utilizados nos CONTRATOS(de p4t3Zo de duração igual ou superior a
um ano, sendo nula, por sua vez, ,cPalquerL estipulação de reajuste ou correção
monetária de periodicidade infej,ip.rMiti ano.
Á —\\.\\,/
Caso haja reajuste de preir1/4 os' mesmos serão calculados pela tabela do
INPC (índice Nacional as
ge ao
l'éçConsumidor). Excepcionalmente, poderse-á utilizar outros parâriitfroS de reajuste, desde que reflitam a variação dos
custos de produçãobu4silímos utilizados pelos CONTRATADOS, respeitados
os preços médiostiprêticados na região.
4,A \t--irr
O pagamenfõs s%.téS efetuado de acordo com a prestação de serviço, até 30
(trinta) diads&ar3bs a apresentação da Nota Fiscal, devidamente atestada pela
comaetênte'e com a liquidação da despesa, mediante transferência bancária
em Coidiem nome da CONTRATADA.
Se a/serviço não for executado conforme as especificações, o pagamento
ficará suspenso até execução correta.
Em caso de irregularidade na emissão dos documentos fiscais, o prazo de
pagamento será contado a partir de sua representação, desde que
devidamente 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 E EXECUÇÃO DO OBJETO
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1 - O prazo para inicio dos serviços será a partir da assinatura do CONTRATO, até 31
(trinta e um) de dezembro de 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
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 realizapINn
desacordo com a Autorização, no que se refere à execução do mesmo poml
apresentado no REQUERIMENTO DE CONTRATO, obrigando-se a CONTRATADO a
executá-lo de modo pertinente sem quaisquer ônus adicionais.
CLÁUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
as seguintes
1 - Os recursos decorrentes dessa contratação estão previstos
4,
dotações orçamentárias:

(4,,\
CLAUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES GERAIS
\:C4
Deverá a CONTRATADOobservar, também, o seguinte:
É expressamenteitirái0a a contratação de servidor pertencente ao quadro de
pessoal do CONTRIÁTANisITE durante a vigência deste CONTRATO;
'4%."
Este COpITÁRA O poderá ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei
8.666/93desgel4ue haja interesse da Administração do CONTRATANTE, com a
apresentação 'das devidas justificativas adequadas a este CONTRATO.
4.,,Nrante a sua vigência o CONTRATO será acompanhado e fiscalizado pelo
,Don'septhó Municipal de Saúde, Controladoria Interna da Prefeitura Municipal,
Sebrataria Municipal de Saúde ou por servidores e empresas devidamente autorizado
para tal, representando o CONTRATANTE. Também estará sujeito a fiscalização,
auditoria e inspeção pelos demais órgãos de controle interno e externo.
5. 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.
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As 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.
Não obstante a CONTRATANTE seja a única e exclusiva responsável /Pela
execução do CONTRATO, a CONTRATANTE reserva-se o direito de, sem otte'de
qualquer forma restrinja a plenitude dessas responsabilidades, exercer a mais arapià e
completa fiscalização sobre a execução do objeto ajustado, diretamente ro,u por
prepostos designados.
Parágrafo Único: O CONTRATADO deverá apresentar junto com as ritiefiscais:
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 doiraiI- lhó.
Á

CLÁUSULA SEXTA- DAS PENALIDADES
44,
1. O CONTRATADO está sujeita à multa de 043-4/1. (zero virgula seis por cento) sobre o
valor total deste CONTRATO por dia ,e,e,r)Jerscumprimento de obrigações fixadas no
Edital. A multa tem de ser recolhida 'poro CONTRATADO no prazo máximo de 05
(cinco) dias, contados da data da nsptificaão.
2.Pela inexecução total ou partiaQdó/ objeto deste CONTRATO, a Administração do
CONTRATANTE ou Administraçã\c4Pública poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à
CONTRATADO as seguintereanções:
4."
2.1 - Advertência;
2.2 - Multa de 10°/0,, (de,z por cento) sobre o valor total do CONTRATO, no caso de
inexecução totalÁNbjeto CONTRATADO, recolhida no prazo de 05 (cinco) dias,
contado da comStação oficial;
2.3 - Suspeneeierr/porária de participar em licitação e impedimento de contratar com
a Administre)@le CONTRATANTE, pelo prazo de até 5 (cinco) anos.
3. Ficarrimpedida de licitar e de contratar com a Administração Pública, pelo prazo de
até 51tinco) anos, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, enquanto
per-40,014i os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
abilifeção perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, a CONTRATADO
qte:
3.1 - Ensejar o retardamento da execução do objeto deste CONTRATO;
3.2 - Não mantiver a proposta, injustificadamente;
3.3 - Comportar-se de modo inidõneo;
3.4 - Fizer declaração falsa;
3.5 - Cometer fraude fiscal;
3.6 - Falhar ou fraudar na execução deste CONTRATO.
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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 Capítulo 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.
As sanções de advertência e de impedimento de licitar e contratar corn a
Administração Pública, poderão ser aplicadas à CONTRATADO juntamente conta hde
multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

CLÁUSULA SÉTIMA- DA RESCISÃO
A inexecução total ou parcial deste CONTRATO enseja a sua res ião, conforme
'
disposto nos artigos 77 a 80 da Lei n°8.666/93.
A rescisão deste CONTRATO poderá ser:
.
Á
2.1 - Determinada por ato unilateral e escrita da Adm nistraçko 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 gi riiikakie 30 (trinta) dias;
2.2 - Amigável, por acordo entre as partes, reduzida atérnio no processo da licitação,
desde que haja conveniência para a Administraça&lo CONTRATANTE;
2.3 - Judicial, nos termos da legislação vigentaótbre*Ps matéria.
A rescisão administrativa ou amigável deváLá spfprecedida de autorização escrita e
fundamentada da autoridade competente \\.-""
3.1 - Os casos de rescisão ajuste(énti‘ 'formalmente motivados nos autos do
processo, assegurado o contraditório e ampla defesa.

CLÁUSULA OITAVA - DO FORO
As questões decorrenta7da- execução deste Instrumento, que não possam ser
dirimidas administrativaGenta, serão processadas e julgadas no Foro da Comarca de
Araci-BA, com exclusão daqualquer outro por mais privilegiado que seja.
C
E, para firmeza
e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente CONTRATO
em 03 (três)Via)delgual teor e forma, para que surtam um só efeito, às quais, depois
de lidaaraãciasinadas pelas representantes das partes, CONTRATANTE e
CONT8ÁtÁDO, e pelas testemunhas abaixo.
Araci, Ba, 30 de Junho

2020.

i
a

CARVALHO DA SILV NETO

1

!

Prefeito Municipal
CONTRATANTE
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EXTRATO DO CONTRATO N° 089-2020EMP REFERENTE AO PROCESSO
ADMINISTRATIVO N° 0793/2019, VINCULADO A INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇAO N°
089-2020EMP, ORIUNDO DO CREDENCIAMENTO DE N°005/2019.

'4SH
CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE ARACI - BANIA, pessoa jurídica de direito público interhorlin'scrita no
jnesta Cidade,
CNPJ n°. 14.232.086/0001-92, com sede à Pç. Nossa Senhora da Conceição, n° 04,C,er4r-O*
neste ato representado pelo Exmo. Sr. Prefeito, o Sr. Antônio Carvalho da Silva NétO,,biésileiro, casado,
portador da cédula de identidade n° 0939915332 SSP/Ba, inscrito no CPF sob o n°4392.383.355-34, residente
e domiciliado Rua José Tibúrcio, 540, Centro, Araci, Bahia, CEP 48.760-000 e o tFliNDO MUNICIPAL DE
SAÚDE — FMS, com sede no endereço na Rua 07 de Setembro, n° 169, CentrOr,,Araciy inscrito no CNPJ sob o
n°. 09.291.555/0001-04, neste ato representada, pela Secretária Municipali7.4aúde a Sra. ANA OFÉLIA
MATOS MARQUES, brasileira, solteira, portadora da cédula de identidadén° Ó3- 819487 22SSP-BA, inscrita no
CPF sob o n°054.157.385-33, residente e domiciliada na cidade de Araci- Bâhia°.
CONTRATADO: HOME MED-ME, pessoa jurídica de direito privadik,inscrita no CNPJ n° 37.111.727/0001-56,
com sede na Rua Prisco Paraíso de Carvalho, n° 119, Centrô, kreOI, Bahia, CEP 48.760-000, neste ato,
representada por seu proprietário, o Sr. JEIDSON SANTOS ANDRADE, médico, portador do Rg n° 981971008
SESP-BA e inscrito no CPF n° 002.953.755-07, residentetdoMidiliado na cidade de Araci, Bahia, nos termos
de seus estatutos sociais, daqui por diante denominadacCONTRÁTADO.
OBJETO: O presente instrumento tem por objeltráStabelecer contratação de empresa médica para a
disponibilização de profissional de médico, ,JEIDSQN SANTOS ANDRADE, CRM-BA n° 37.734spara a
prestação de serviços médicos em Unidade\ Especializada para Tratamento de Pacientes Infectados pela
COVID-19.
PAGAMENTO: O valor do presente contrat;COrresponde a importância estimada de R$ 18.400,00 (Dezoito mil
é quatrocentos reais) por mês pelos âeWiços prestados ser pago até o dia 10 (dez) do mês subseqüente,
creditada em conta bancária de—su'e-ditiilaridade, a ser pago pelo Fundo Municipal de Saúde da Prefeitura
Municipal de Araci - Bahia ouenéTéSburaria da Prefeitura; ;
„"}
VIGÊNCIA: O presente contrato passa a vigorar a partir de Junho e terá seu término no dia 31 de dezembro de
2020.
Araci - Bahia, em 30 OT unho de 2020.

'Et /
R
Ana Ofélia Matos
DECRETO ° 0597/201
UDE
FUNDO MUNICIPAL D
CONTRAT
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EXTRATO DO CONTRATO N° 089-2020EMP REFERENTE AO PROCESSO
ADMINISTRATIVO N° 0793/2019, VINCULADO A INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇAO N°
089-2020EMP, ORIUNDO DO CREDENCIAMENTO DE N°005/2019.

CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE ARACI BAHIA, pessoa jurídica de direito público inteniorsinscrita no
CNPJ n°. 14.232.086/0001-92, com sede á Pç. Nossa Senhora da Conceição, n° 04CentrONesta Cidade,
neste ato representado pelo Exmo. Sr. Prefeito, o Sr. Antônio Carvalho da Silva Ne0,43resileiro, casado,
portador da cédula de identidade n° 0939915332 SSP/Ba, inscrito no CPF sob o 0802.363.355-34, residente
e domiciliado Rua José Tibúrcio, 540, Centro, Araci, Bahia, CEP 48.760-000 e o 'FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚDE — FMS, com sede no endereço na Rua 07 de Setembro, n°169, CentroC'Araà; inscrito no CNPJ sob o
n°. 09.291.555/0001-04, neste ato representada, pela Secretária Municipala8à0' de a Sra. ANA OFÉLIA
MATOS MARQUES, brasileira, solteira, portadora da cédula de identidadeNZ 03819487 22SSP-BA, inscrita no
CPF sob o n° 054.157.385-33, residente e domiciliada na cidade de Araci- Bahia.
14N.,
"
CONTRATADO: HOME MED-ME, pessoa jurídica de direito privadb;inécnta no CNPJ n° 37.111.727/0001-56,
com sede na Rua Prisco Paraíso de Carvalho, n° 119, COM, 'Watt Bahia, CEP 48.760-000, neste ato,
representada por seu proprietário, o Sr. JEIDSON SANTOS ANbÉtAGE, médico, portador do Rg n° 981971008
SESP-BA e inscrito no CPF n°002.953.755-07, residentertddhaiciliado na cidade de Araci, Bahia, nos termos
de seus estatutos sociais, daqui por diante denominadacÇCNTIRÀTADO.
OBJETO: O presente instrumento tem por objetrestábelecer contrata* de empresa médica para a
disponibilização de profissional de medico, 4EICSON SANTOS ANDRADE, CRM-BA n° 37.7344para a
prestação de serviços médicos em Unidad4ESpedializada para Tratamento de Pacientes Infectados pela
COVID-19.
PAGAMENTO: O valor do presente cdntrato corresponde a importância estimada de R$ 18.400,00 (Dezoito mil
e quatrocentos reais) por mês pelos SeWicos prestados ser pago até o dia 10 (dez) do mês subseqüente,
creditada em conta bancária detsVádittilaridade, a ser pago pelo Fundo Municipal de Saúde da Prefeitura
Municipal de Araci - Bahia owna Tesouraria da Prefeitura; ;
VIGÊNCIA: O presente contrato passa a vigorar a partir de Junho e terá seu término no dia 31 de dezembro de
y
2020.
Araci - Bahia, em 30 de Junho 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.
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AUTORIZACÃO

AO SETOR DE CONTABILIDADE

Autorizo ao Setor de Contabilidade a Empenhar o referido processo e em seguida re eter a
Secretária Municipal de Saúde que é a GESTORA DO FUNDO MUNICI%.„;DE` SAÚDE,
devidamente nomeado pelo Decreto n° 0597/2017, Sr. Ana Ofélia Mofos 'marques, para
formalizar autorização para Prestação de Serviços de HOME yfrig:DrME, CNPJ n°
37.111.727/0001-56, com sede na Rua Prisco Paraíso de Carvalho, n° lletêntro, Araci, Bahia,
CEP 48.760-000, neste ato, representada por seu proprietário, JE(DSON5SANTOS ANDRADE,
médico, portador do RG n° 981971008 SESP-BA e inscrito nottPFV 002.953.755-07, para
prestação de serviços de médico em Unidade Especializada para \Titatamento de COVID-19 no
município, mediante demanda da Secretaria Municipal de Satde do Município com valor mensal
estimado de R$ 18.400,00 (Dezoito mil e quatrocentos re'çisWontar da data da assinatura do
contrato, pelo de período de Junho de 2020 a 31 deazembro de 2020, considerando que, a
empresa tem o perfil exigido para atender as neçeá.cildes da Saúde, constante do respectivo
Processo de lnexigibilidade de Licitação N 2 089.-2026EMP, para o período, pelas seguintes
Dotações Orçamentárias seguinte;
Unidade
Orçamentária:

Ak'bmcipal
l'''''''. de Saúde
2080 - Fundolvt

Projeto / Atividade:

2011 -Maniffaçáo das Ações da Secretaria de Saúde
2021- MbnuteYnção dos Serviços da Saúde e Ações do MAC
202PiYodrama de Prevenção e Combate ao COVID19

Elemento de despesa:
Fonte de Recurso

/33.9039 - Outros serviços - Pessoa Jurídica
et,..f
A2/14

,t-

n

ahia, em 30 de junho de

20.

ANTONIIICARVALHO DA SILVA ETO
EFEITO MUNICIPAL

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

ORDEM DE SERVIÇO

Autorizo que sejam iniciados os serviços por HOME MED-ME, CNPJ n° 37.111,t7,2710001-56,
com sede na Rua Prisco Paraíso de Carvalho, n° 119, Centro, Araci, Babía- CEP 48.760-000,
neste ato, representada por seu gestor, JEIDSON SANTOS ANDRADE, RO%#074dministrador,
portador do Rg n° 981971008 SESP-BA e inscrito no CPF n° 002.953.750f, para prestação
de serviços como médico em Unidade Especializada de Atendliantõ de Pacientes do
COVID-19, mediante demanda da Secretaria Municipal de Saó4aSd6 Município com valor
mensal estimado de R$ 18.400,00 (Dezoito mil e quatrocentb0eais)a contar da data da
assinatura do contrato, pelo de período de Junho de 2020 )a - 31 de dezembro de 2020,
considerando que a empresa tem o perfil exigido parat,ratinder as necessidades da Saúde,
constante do respectivo Processo de Inexigibilidadeal:tfação N° 089-2020EMP.

Araci - Bahia, em‘30 de Junho de 2020.

Ana Oféli Matos Mar es
1
DECRET
SAÚDE
FUNDO MU
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EXTRATO DE CREDENCIAMENTO Lei 8.666/93 e alterações posteriores.
Fundamentação:
N. do CREDENCIAMENTO: 005/2019-FMS
CREDENCIAMENTO N° 089-2020EMP
Tipo de CREDENCIAMENTO:
Fundo Municipal de Saúde
CREDENCIANTE:
HOME MED-ME
CREDENCIADO:
do Credenciamento
oriunda
Contratação
Objeto:
Credenciamento de N° 005/2019,
referente à empresa médica, para a
disponibilização de médico, para a
prestação de serviços médicos em
Unidade Especializada para Tratamento
de Pacientes Infectados pela COVID-19,
nos dias compreendidos de segunda à
sexta-feira.
Valor Estimado Global: R$ 110.400,00 (Centa3e dei mil, quatrocentos reais).
Prazo de Vigência: 31/12/2020
,Nénsal
Forma de Pagt°:
Dotação: Atividade: 2011 —Manutenç.,ão,des'Ações da Secretaria de Saúde
2021- Manutençedos Serviços da Saúde e Ações do MAC
2029- PrograMafie Prevenção e Combate ao COVID-19
Elemento da Despesa: 33.90.39utros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica
C":
Fonte de Recurso: 02/14
Data da assinatura: 30/00200

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: UX
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

