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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
NUMERO DÊ INSCRIÇÃO

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO

84.046.476/0001-86

DATA DE ABERTURA

26/06/2019

CADASTRAL

MATRIZ

NOME EMPRESARIAL
/
GlOVANNA SANTA BARBARA ALMEIDA
PORTE

TITULO 00 ESTABELECIMENTO(NOME DE FANTASt/^

ME

CODIGO E DESCRIÇÃO DAATIVIOADE ECONÔMICA PRINCIPAL
86.30-5-03 - Atividade médica ambulatorial restrita a consultas

CODIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS
Não Informada
CODIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA jurídica

213-5 - Empresário (Individual)
LOGRADOURO

NUMERO

COMPLEMENTO

R CARLOS GOMES

663

ED.IRACEMA SOBRELOJA SALA D

CEP

BAJRRCkfDISTRITO

MUNIQPIO

UF

40.060-326

DOIS DE JULHO

SALVADOR

BA

ENDEREÇO ELETRÔNICO

GOMESLUCIANO1960@BOL.COM.BR

TELEFONE

(71)8840-9380

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL(EFR)

SITUAÇÃO C^ASTRAL

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL

ATIVA /

26/06/2019

MOTIVO DE SITUAÇAO CADASTRAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n** 1.863, de 27 de dezembro de 2018.
Emitido no dia 07/08/2020 às 16:15:12 (data e tiora de Brasília).
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prefeitura Municipal
de Dias c!'Àvila

Autenticidade Confirmada
29/09/2020 17:22
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Certidão Negativa de Débitos

PMS - Prefeitura Municipal do Salvador
Secretaria Municipal da Fazenda
Coordenadoria de Recuperação de Crédito - CRC
PGMS - Coordenadoria da Dívida Ativa

Certidão Negativa de Débitos Mobiliários
Inscrição Municipal: 695.097/001-96
CNPJ: 34.046.476/0001-85

Contribuinte:
Endereço:

GIOVANNA SANTA BARBARA ALMEIDA^
Rua Carlos Gomes, N® 653
ED.IRACEMA SOBRELOJA SALA D
DOIS DE JULHO
40.060-325

Certifico que a inscrição acima esta em simação regular, até a presente data,
ressalvando o direito da Fazenda Municipal cobrar quaisquer dividas que vierem a ser
apuradas, conforme artigo 277,§ 3®, da Lei 7.186/2006.

Emissão autorizada as I6:<^06 horas do dia 07/08/2020.
Válida até dia 05/11/2020.

Código de controle da certidão:

3C5F.A558.B3AF.CFE9.139D.37A2.3836.1A63

Esta certidão foi emitida pela página da Secretaria Mimicipal da Fazenda, no endereço
http://\vww.sefaz.salvador.ba.gov.br, e sua autenticidade pode ser confirmada utilizando
o código de controle acima.
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29/09/2020 17:23

5 'f>- \ j GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
n>-'

Emissão: 06/10/2020 08:19

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 Bahia)

Certidão N®: 20202874170

razAo social

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx?
inscrição estadual

CNPJ

34.046.476/0001-85 ^
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 Dívida
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 06/10/2020, 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://www.sefaz.ba.gov.br

com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da

nlQP

Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.
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21/08/2020

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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA
DA UNIÃO

Nome; GlOVANNA SANTA BARBARA ALMEIDA^
CNPJ: 34.046.476/0001-85

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
nâo constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a Inscrições em Divida Ativa da União (DAU) junto à
Procuradoría-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://rib.gov.br> ou <http://ww\w.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014.
Emitida ás 14:10:49 do dfa 21/08/2020 <hora e data de Brasilia>.

Válida até 17/02/2021.^
Código de controle da certidão: 3136.056F.8D55.2878
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

!S

r^obc/rta Curty

29/09/2020 17:23

https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpreg.

Consulta Regularidade do Empregador

llTIMTlil]

CAIXA ECONOMíCA FEDERAL

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição:
Razão

34.046.476/0001-85

/
GIOVANNA SANTA BARBARA ALMEIDA

Social:

Endereço:

RUA CARLOS GOMES 653 ED IRACEMA SOBRELOJA SALA D / DOIS DE
JULHO / SALVADOR / BA / 40060-325

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o
Art. 7, da Lei 8.035, 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 Serviço - 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:27/09/2020 a 26/10/2020

Certificação Número: 2020092704274954125778
Informação obtida em 06/10/2020 08:17:34

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

Roberlfa Curty ^
Cc^rde-i-.çõo.

Prefeitura Municipal
de Dias d"Àvila

Autenticidade Confirmada
ofl

06/10/2020 08:
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PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
Nome: GIOVANNA SANTA BARBARA ALMEIDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 34.046.476/0001-85
Certidão n'': 19510977/2020

Expedição: 07/08/2020, às 16:48:14
Validade: 02/02/2021A 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.
Certifica-se que GIOVANNA SANTA BARBARA ALMEIDA (MATRIZ E FILIAIS),

inscrito(a) no CNPJ sob o n"" 34.046.476/0001-85, 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.

No caso de pessoa juridica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal 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 ás 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.

i\c\pa\
d

29/09/2020 17:23
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28/09/2020

004506879

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

CERTIDÃO ESTADUAL

CONCORDATA, FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E
EXTRAJUDICIAL -

GRAll

FOLHA: 1/1

CERTIDÃO N®;004506879

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela Internet no site do Tribunal de Justiça
(http://esaJ.Qba.Jus.br/sco/abrirConferencia.do).

CERTIFICO que, pesquisando os registros de distribuições de feitos cíveis do Estado da Bahia,
anteriores a data de 28/09/2020, verifiquei NADA CONSTAR em nome de:

GlOVANNA SANTA BARBARA ALMEIDA, portador dO CNPJ: 34.046.476/0001-85, estabelecida na RUA
CARLOS GOMES,653, SALA D, DOIS DE JULHO, CEP: 40060-325, Salvador - BA.

Os dados informados são de responsabilidade do soíícitante, devendo a titularidade ser conferida pelo
interessado e/ou destinatário, A presente certidão abrange pesquisa no banco de dados pelo período de 20
(vinte)anos.

Certifico finalmente que esta certidão é sem custas.

Esta certidão foi emitida pela internet e sua validade é de 30 dias a partir da data de sua emissão. Após
esta data será necessária a emissão de uma nova certidão.

Salvador, segunda-feira, 28 de setembro de 2020^^

* ;obei|;a Curty

004506879
PEDIDO N":

29/09/2020 17:23

(hi^

DIASD'AVILA

^ ^ PREFEItUFU MUNICIPAL
CHAMADA PÚBLICA N'004/2020

COMPROVAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DOCUMENTAÇÃO
DECLARO em 21 de outubro de 2020 empresa PREV CLIN SÉRViÇOS MÉDICOS LTDA,inscrita
no CNPJ / CPF sob o n°27.678.991/0001-12, apresentou tempestivamente os documentos
relacionados ao credenciamento cujo objeto é Credenciamento de empresas para prestação de serviços
assistenclais de saúde, no âmbito das unidades de saúde da Secretária Municipal de Saúde de Dias
d'Ávila -E^o da Bahia.
Dias dÁvilc

de 2020.

V-

V.

CNPJ: N® 13.394.044/0001-95- Praça dos Três Poderes, bairro Lessa Ribeiro, S/N,

CEP:42.850-000, Dias D'Avlla / Bahia.

PREFEITURA MUNICIPAL

Ofício SESAU/GEHOSP N° 332/20

Dias d'Ávila, 06 de Outubro de 2020.

PARA : COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PARECER TÉCNICO 25/2020

Prezado Senhor,

Atendendo solicitação de Vossa Senhoria, para emissão de parecer técnico acerca do
credenciamento de empresas para prestação de serviços assistenciais de saúde n° 004/2020,
no atendimento de síndromes respiratórias agudas (Covid-19), em análise da documentação

apresentada pela empresa PREV CLIN- SERVIÇOS MÉDICOS LTDA,inscrita sob CNPJ n
27.678.991/0001-12, concluímos que;

1- A mesma encontra-se apta ao credenciamento, pois preencheu todos os requisitos
editalícios, notadamente os requisitos técnicos que são objetos de análise deste signatário.

Alencio.samenle,

Luan^WYifdTCPiáves
y
tv,-/

Diretora Hospital Mimicip/^Úíl^^spo de Santana

Sccrciaria Municipal tie Saúde

Rua Deputado Clodoaido Campos.SN, í^ias d" Ávila-BA CEP: 42.850.000
Página. 1 de I
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SEGIHN^O INSTRUMENTO DE ALTERACAO CON TRATUAL E CONSOLIDAÇÃO
DO CONTRATO DE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA DENOMINADA
PREV CLIN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
CNP.I: 27.678.991/0001-12

Pelo presente instrumento particular:

ADEMIR JAIR PIETCZAK, brasileiro, natural de Marechal Cândido Rondon - I»R, solteiro,

nascido cm 07/08/1975. médico, portador da cédula de identidade n." 6736497-0 SSP/PR e CPF
052.268.703-29, residente c domiciliado na Rua Camuripcba, n® 29, Pialà, CEP: 41650-035,
Salvador - B.A.

DAVTD AMORIM PEREIRA, brasileiro, natural de Barreiras - BA, solteiro, nascido cm
02.''02/198S, médico inscrito no CRM n° 03Ü481/BA, portador da cédula de identidade n."
1278182519 SSP/BA e CPF n° 026.001.385-44, residente c domiciliado na Avenida Ociávio

Mangabeira, n® 1945, Apt® 112, Piluba, CEP:41830-050, Salvador-BA.
KODIE CYRO ONOFRE GUSMÃO, brasileiro, natural de luimaraju - BA, solteiro, nascido

em 05/05/1989, médico inscrito no CREMKR n® 0030650, portador da cédula de identidade n.®
1257843761 SSP/B.A e CPF n® 030.639.085-09, residente c doraiciliado na Rua André Luiz

Rodrigues Fontes, n® 283, Apl® 402, Pitangueiras, CEP: 42700-000, Lauro de Freitas -BA.
RUREN JOSE DE ARAÚJO BARBOSA JÚNIOR, brasileiro, naitiral de Santo Antônio de

Jesus - BA casado cm Regime de Comunhão Parcial de Bens, médico inscrito no CREMEB n®
25615. portador da cédula de identidade n® 11.960.434-50 SSP/BA e CPF n® 026.896.275-82,
residente c domiciliado na Rua Passárgada, n® 866, Casa 68, Itapuâ, CEP: 41620-430, Salvador
-BA.

SAVIO DIEGO RIBEIRO DE ALENCAR, brasileiro, natural de Tercsina - PI, .solteiro,

nascido em 19/07/1983, medico, portador da cédula de identidade n.® 2.007.000 SSP/Pl e CPF
n® 005.182.433-70, residente e domiciliado na Rua Piauí, n® 713, Apl® 402, Pituba, CEP:
41830-270, Salvador - BA. Únicos sócios componentes da sociedade limitada de nome
cmpre.sarial "PREV CLIN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA", com atos constiuitivos na
.lUCEB sob NIRE 29204407529, em 08/05/2017, inscrito no CNPJ n.° 27.678.991/0001-12,
com sede e domicilio na Rua Mciódio Coelho, n° 120, Edifício Modulo Empresarial. Sala 605,

Parque Bela Vista, CEP 40279-120, Salvador - Bahia, resolvem dc comum acordo alterar e
consolidar o seu contraio social mediante a clausula e condições seguintes:

PRIMEIRA CLAUSULA - ü endereço da sociedade passa a ser na Avenida Luis Viana, n®
7532, Sala 1209, AlphavÜle T, CEP: 41701-005, Salvador-BA.

SEGUNDA CLAUSULA - O objeto da sociedade passa a .ser Prestação de .serviços médicos
airavé.s dos seus sócios, emvclínicas, hospitais c instituições na área de saúde, com atividades

médica ambuiatorial /com

recursos

para realização

de

pro<íeâiinenlos cirúrgicos,

desenvolvimento com Áti^.i&dcs de apoio à gestão dc saúde c alividad^ de atendimento em

pronto ^(jCorro e unidaiÍes^qspitíilares para aiendiirjnlos a urgências.

Req:81800000282530
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Certifico o Registro sob o n® 0775961Õ em 1't/05/"2018
Protocolo 189414979 do 24/04/2018

Nome da empresa PREV CLIN - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
Este documento pode ser venficedo om http"//regin juceb ba gov

,_'£N2H(JACA(Í0^UMENT0S/AUTENTICACA0.aspx

Chancela 250197999851548

CONFERE COM
I ofQ

O ORIGINAL

05/10/2020 10:43
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SEGUNDO INSTRUMENTO DE AUTERACAO CONTRA TUAL E CONSOLIDAÇÃO
DO CONTRATO DE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA DENOMINADA
PREV CLIN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
CNPJ; 27.678.99l/000I-I2

TERCEIRA CLAUSULA - Retira-se da administração da sociedade o sócio RUBEN JOSE
DE ARAÚJO BARBOSA JÚNIOR.

QUARTA CLAUSULA - Retira-se da administração da sociedade o sócio SAVIO DIEGO
RIBEIRO DE ALENCAR.

QUINTA CLAUSULA - O sócio ADEMIR JAIR PIETCZAK, que possuí RS 200
(du2ctuas) quotas com valor unitário de RS 1,00(um real) fazendo um valor total de RS 200,00
(duzentos reais)já qualificado no preâmbulo acima, cedendo, transferindo e dando quitação de
parte dc suas quotas de capital para o sócio FÁBIO ARAÚJO REQUIAO, 100 (cem) quotas
com valor unitário de RS 1,00(um real) fazendo um valor total de R$ 100,00(cem reais).

SEXTA CLAUSULA - O sócío DAVID AMORIM PEREIRA,que possuí RS 200(duzentas)

quotas com valor unitário de R$ 1,00(um real) fazendo um valor total de R$ 200,00 (duzentos
reais) já qualificado no prc«âmbulo acima, cedendo, transferindo c dando quitação de parte de
suas quotas de capital para a sócia VANESSA FONSECA DE JESUS, 100(cem)quotas com
valor unitário de R$ 1,00(um real) fazendo um valor total de R$ 100,00(cem reais).
SÉTIMA CLAUSULA - Admite-se na sociedade com 100 (cem) quotas no valor unitário de

Rj; 1,00 (um real) fazendo um total de RS 100,00 (cem reai.s) o .sócio FÁBIO ARAÚJO
REQUIAO, brasileiro, natural de Catu - BA, casado em Regime dc Comunhão Parcial de
Bens, médico inscrito no ClUvl n" 030291/BA, portador da cédula dc identidade n.
0745617581 SSP/BAe CPF n° 795.214.105-82, residente c domiciliado na Avenida Alphavillc,
n®451, Apt" IIOI, Alphaville I, CEP: 41701-015, Salvador-BA.
OITAVA CL.^USULA - Admite-se na sociedade com 100 (cem) quotas no valor unitário de

RS 1.00(um real) fazendo um total de RS 100,00 (cem reais) a sócia VANESSA FONSECA
DE .JESUS, brasileira, natural de Salvador - BA, solteira, na.scida em 25/10/1986, médica
inscrita no ClUiMEB n° 24649, portadora da cédula de identidade n.° 09915180 47 SSP/BA e
CPF 030.014.285-46, residente e domiciliada na Rua Sócrates Guanaes Gomes, n® 167, Apt®
301, Candcal, CEP: 40296-720, Salvador- BA.

NONA CLAUSULA - O capital social é de R$ 1.000,00 (mil reais) dividido em 1000 (mil)
quot{ts de valor nominal RS 1,00 (um real) cada uma totalmenle subscrito no ato em moeda
QUOTAS

TOTAL RS

R$ I0ü,00

DAVID AMORIM PEREIRA

100
100

EDDIE CVRO ONOFRE GUSMÃO

200

FÁBIO ARAÚJO REQUIAO
RUBEN JOSE DE ARAÚJO B.A.RBOSA JÚNIOR
SAVIO DIEGO RIBEIRO DE ALENCAR

100

RS 200,00
R$ 100,00
R$ 200,00
RS 200,00

NOME

ADEMIR JAIR PIETCZAK

VANESSA FONSEcW )K JlíSUS
TOTAL

/ \ L\ /

200

200^

1Q(Í
1000

1S0000028253(

R$ 100,00

R$ 100,00
R$ 1.000,00

Pagina 2

Certifico o Registro sob o n® 97759816 em H/OS/^OIS
Protocolo 189414979 de 24/04/2018
Nome da empresa PREV CLIN - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA NIRE 29204407529

m€Em

Este documento pode ser verificado em fittp.//regin.juceb-ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMEfTrOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 250197999851548

05/10/2020 10:43
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SEGUNDO TNSTRUMENTO DE ALTERACAO CONTRATUAL E CONSOLlDACAO
DO CONTiL\TO DE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA DENOMINADA
PRKV CLTN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
CNP.I: 27.678.991/0001-12

DÉCIMA CLAUSULA - A adminisiraçSo da sociedade fica a cargo dos sócios: ADEMIR

JAIR PIETCZAK, EDDIE CVRO ONOFRE GUSMÃO, VANESSA FONSECA DE
JESUS, isoladamcnle ou em conjunto, aos quais cabem a responsabilidade ou representação

aiiva e passiva da sociedade, cm juízo ou fora dele, podendo praticar Iodos os aíos
compreendidos no objeto social, sempre no interesse da sociedade, ficando vedado o uso da
denominação social em negócios estranhos aos fins sociais Inclusive perante o Conselho
Regional de Medicina da Bahia(CRHMHB) vedado, entretanto, o emprego da Razão Social em
avais, fianças, empréstimos bancários podendo ser nomeado procurador ad negotia para
execução das competências administrativa e financeira da Sociedade em geral ou de qualquer
modo transferida essas atividades para terceiros, inclusive pessoas Jurídicas.
DÉCIMA PRIMEIIU\ CLAUSULA - Os Administradores declaram, sob as penas da lei, de

que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em
virtude de condenação criminal, ou por .se enconlrarein sob efeitos dela, a pena que vede, ainda
que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime faiimentar, de prevaricação,
peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema
financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo,
fé pública, ou a propriedade.
DÉCIMA SEGUNDA CLAUSULA - A sociedade iniciou suas atividades em 08 de maio de

2017. c seu prazo de duração ó indeterminado.
DÉCIMA TERCEI1U\ CLAUSUL.A - O exercício social encerrar-se-á em 31 dc dezembro

de cada ano, quando será levantado o balanço geral da sociedade. O lucro nele apurado será
distribuído entre os sócios, levando-se em conta, sempre, a captação de receitas para a

sociedade, premiando-se o sócio que as atraiu para a sociedade, todavia, optarem pelo aumento
de capital, utilizando os lucros c/ou compensar os prejuízos em exercícios fiituros.
Parágrafo Primeiro - A sociedade poderá fazer antecipação de lucro aos sócios, por conta de
exercício não encerrado.

Parágrafo segundo - As perdas acaso verificadas, por conta do resultado finaí do exercício,
serão atribuídas aos" sócios, na proporção de suas quotas.

DÉCIMA QUARTA CLAUSULA - Além dos casos previstos na lei ou no presente contrato,

qualquer sócio pode retirar-se da sociedade, mediante notificação aos demais sócios, com
antecedência mínima de sessenta dias, devendo ser registrada a respectiva alteração contratual
para formalizar sua saída.

Parágrafo único - Nos trinta dias subsequentes à notificação, podem os denvais sócios optar
pela dissolução da sociedade.

DÉCIMA QUINTA CLAUSULA - í-ica eleito o Foro desta Comíirca cómo ompetenle para

qualquer questàO/qCíe deste contrato possa originar.

a

' íA
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SEGUNDO INSTRUMEN TO DE ALTERACAO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO
DO CONTRATO DE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA DENOMINADA
PREV CLIN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
CNPJ: 27.678.991/0001-12

Eni face das alterações acima, consolida-se o contrato social, nos termos da Lei
10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes:
ADEMIR JAIR PJETCZAK, brasileiro, natural de Marechal Cândido Rondon - PR, solteiro,

nascido em 07/08/1975, médico, portador da cédula de identidade n.® 6736497-0 SSP/PR e CPF
n" 052.268.703-29, residente e domiciliado na Rua Camuripeba, n" 29, Piatã, CEP: 41650-035,
Salvador - BA;

DAVID AMORIM PEREIRA, brasileiro, natural dc Barreiras - BA, solteiro, nascido em
02/02/1988, médico inscrito no CRM n" 030481/BA, portador da cédula de identidade n.®
1278182519 SSP/BA e CPF n® 026.001.385-44, residente e domiciliado na Avenida Octávio

Mangabeira, n® 1945, Apt® 112, Pituba, CEP: 41830-050, Salvador-BA;
EDDIE CVRO ONOFRE GUSMÃO, brasileiro, natural de Itamaraju - BA, solteiro, nascido

em 05/05/1989, medico inscrito no CREMEB n® 0030650, portador da cédula de identidade n.®
1257843761 SSP/BA e CPF n® 030.639.085-09, residente c domiciliado na Rua André Luiz

i^odrigues Fomcs, n® 283, Api® 402, Pitangueiras, CEP; 42700-000, Lauro dc Freitas- BA;
FAlílO ARAU.lO REQUIAO, brasileiro, natural de Caiu - DA, casado em Regime de
Comunhão Parcial de Bens. médico inscrito no CRM n® 030291/BA, portador da cédula de
identidade n.® 0745617581 SSP/BA e CPF n® 795.214.105-82, residente c domiciliado na

Avenida Aiphaviüc, n® 451, Apt® 1101, Alphaviile I, CEP: 41701-015, Salvador - BA;
RUBEN JOSE DE ARAÚJO BARBOSA JÚNIOR, brasileiro, natural dc Santo Antônio de

Jesus - BA, casado em Regime de Comunhão Parcial de Bens, médico inscrito no CREMEB n®

25615, portador da cédula dc identidade n° 11.960.434-50 SSP/BA c CPF n® 026.896.275-82,
residente o domiciliado na Rua P.issárgada, n® 866, Casa 68, Itapuã, CEP: 41620-430, Salvador
■ BA;

S.WIO DIEGO RIBEIRO DE ALENCAR, brasileiro, natural de Teresina - PI, solteiro,

nascido em 19/07/1983, médico, portador da cédula de identidade n.® 2.007.000 SSP/PI e CPF
n® 005.182.433-70, residente e domiciliado na Rua Piauí, n® 713, Apt® 402, Pituba, CEP:
41830-270, Salvador - B.A;

VANESSA FONSECA DE JESUS, brasileira, natural de Salvador - BA, solteira, nascida em
25/10/1986, médica inscrita no CREMEB n® 24649, ponadora da cédula de identidade n.®
09915180 47 SSP/BA e CPF n® 030.014.285-46, residente c domicUiada na Rua Sócrates

Guanaes Gomes, n° 167, Apt® 301, Candeal, CEP: 40296-720, Salvador — BA. Únicos sócios
componentes da sociedade limiiadn dc nome empre.saria] "PREV CLIN SERVIÇOS
MÉDICOS LTDA", com ato.s constitutivos na JUCEB sob NIRE 29204407529, em
08/05/2017, inscrito no CNIM n.® 27.678.991/0001-12, com .sede e domicilio na Avenida Luís

Viana, n® 7532, Sala 1209, Alphaviile I, CEP: 41701-005, Salvador- BA. Resolvem assim
consolidar o conlrato social.
PRIMEIRA CLAUSULA - DENOMINAÇÃO SEDE FORO

A sociedade gira sob o nome ernpre.sarial PREV CLIN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA, e

nome fantasia PREA^^LIN SERVIÇOS MÉDICOS,com sede c foro na ci^a^áe de Salvador -

BA,Avenida Luis/viaja, a"7532, Sala 1209, Alphaviile L CEP:41701 -005/

Req:81800000282530
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SEGIÍNDO INvSTRUMENTO DE ALTERÀCAO CONTRATUAL E CONSOLlDACAO
DO CONTRATO DE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA DENOMINADA
PREV CLIN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
CNPJ: 27.678.991/00ai-12

SEGUNDA CLÁUSULA-OBJETO SOCIAL

Presiaçao de serviços médicos através dos seus sócios, em clínicas, hospitais e
instituições na ái-ca de saúde, com atividades médica ambulatorial com recursos para reali^çào
dc procedimentos cirúrgicos, desenvolvimento com atividades de apoio à gestão de saúde e
atividades de atendimento em pronto socorro e unidades hospitalares para atendimentos a
urcencias.

TERCEIRA CLAUSÜLA - INICIO DA ATIVIDADE E PRAZO DE DURACAO DA
SOCIEDADE

A sociedade iniciou suas atividades em 08 dc maio de 2017, e seu prazo de duração c
indeterminado.

QUARTA CLAUSin^A-CAPITAL SOCIAL

O capital social subscrito será de R$ 1.000,00 (mil reais) dividido em 1000(mil) quotas
dc valor nominal RS 1,00(um real) cada uma totalmente subscrito no ato em moeda corrente
QUOTAS

TOTAL RS

ADEMIR JAIR PIETCZAK

100

R$ 100,00
R$ 100,00

NOME

DAVID AMORIM PEREIRA

100

EDDIE CYRO ONOFRE GUSMÃO
FÁBIO ARAÚJO REOUIAO

200

RUBEN JOSE DE AILVUJO BARBOSA JÚNIOR

200

SAVIO DIEGO RIBEIRO DE ALENCAR

200

VANESSA FONSECA DE .lESIJS
TOTAL
\J llT i r\

u Uin

A*

li

100

R$ 200,00
R$ 100,00

100

R$ 200,00
R$ 200,00
R$ 100,00

1000

R$ 1.000,00

1

^

A administração da sociedade fica a cargo dos sócios; ADEMIR JAIR PIETCZAK,
EDDIE CVRO ONOERE GUSMÃO, VANESSA FONSECA DE JESUS, isoladamente ou

em conjunto, aos quais cabem a responsabilidade ou representação ativa e passiva da
sociedade, em juízo ou fora dele, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto
social, sempre no interesse da sociedade, ficando vedado o uso da denominação social em

negócios estranhos aos fins sociais inclusive perante o Conselho Regional de Medicina da
Bahia (CREMEB) vedado, entretanto, o emprego da Razão Social em avais, fianças,
empréstimos bancários podendo ser nomeado procurador ad ncgotia para execução das

competências adminisiraliva e financeira da Sociedade em geral ou de qualquer modo
transferida essas atividades para terceiros, inclusive pessoas Jurídicas.
SEXT.A CLAUSULA - RESPONSABILIDADE DOS SOCIOS

A responsabilidade de cada sócio c restrita ao valor de suas quotas, mas todos
respondem solidariainenle pela integralizaçào do capital social.
SÉTIMA CLAUSULA - DECLARACAO DE DESIMPEDIMENTO

Os administradores declaram, sob as penas da lei, de que não estão impedidos de

exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal,
ou por se encontrarem sob efeito-s dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a

cargos públicos; ou por ci^e fdíTtiçntar. de prevaricação, peita ou suborno, concussão,
peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de

defesa da concorrência, contl-a
aáVclaçÔes
dc consumo, fé pública, ou/""x
propriedade.
\
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SEGUNDO INSTRUMENTO DE AUTERACAO CONTRATUAL E CONSOLTDACAO
DO CONTRATO DE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA DENOMINADA
PREV CLIN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
CNPJ: 27.678.991/0001-12

OITAVACLAUSULA - RETIRADA DE "PRO - LABORE"

Os sócios acordam que não haverá retirada a título de pró-labore.

NONA CLAUSULA - LUCROS E/OU PREJUÍZOS E TERMINIO DO EXERCÍCIO
SOCIAL

O exercício social enceirar-sc-á em 31 dc dezembro de cada ano, quando será levantado

o balanço geral da sociedade. O lucro nele apurado será distribuído entre os sócios, levando-se
cni conta, sempre, a captação dc receitas para a sociedade, preraiando-se o sócio que as atraiu
para a sociedade, todavia, optarem pelo aumento dc capital, utilizando os lucros e/ou
compensar os prejuízos em exercícios futuros.

Parágrafo Primeiro — A sociedade poderá fazer antecipação de lucro aos sócios, por conta de
exercício não encerrado.

Parágrafo Segundo - As perdas acaso verificadas, por conta do resultado final do exercício,
serão atribuídas aos sócios, na proporção de suas quotas.
DÉCIMA CLAUSULA - DELIBERAÇÕES SOCIAIS

As deliberações relativas à aprovação das contas dos administradores, aumcnlo/reduçüo
do capital, designação/destituição de administradores, modo de remuneração, pedido dc
concordata, distribuição de lucros alteração contratual e fusão, cisão e incorporação, e outros
a.ssuntos relevantes para a sociedade, serão defínida.s na reiuiião de sócios.

Parágrafo Primeiro - A reunião dos sócios será realizada cm qualquer época, mediante
convocação dos administradore.s ou sócio.

Parágrafo Segundo - As deliberações serão aprovadas por % do capital social, salvo nos casos
em que a legislação exigir maior quórum.
DÉCIMA PRIMEIRA CLAUSULA - QUOT.AS DA SOCIEDADE

As quotas da sociedade são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas sem o
expresso consentimento dos sócios, cabendo, cm igualdade dc condições, o direito de
preferência aos que queiram adquiri-las.
DÉCIMA SEGUNDA CLAUSULA - CASOS OMISSOS

Os casos omissos no presente contraio serão resolvidos pelo consenso dos sócios, com
observância da Lei n® 10.406/2002.

DÉCIMA TERCEIRA CLAUSULA - FILIAIS E OUTRAS DEPENDÊNCIAS

A .sociedade poderá, a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência,
mediante alteração contratual, desde que aprovado pelos vocos con"espondcntes dos sócios, no
mínimo, a três quartos do capital social, nos lermos do art. 1.076 da Lei n® 10.406/2002.
DÉCIMA QUARTA CLAUSULA - RESPONSABILIDADE TECNR

.A responsabilj^de técnica decorrente de ato praticado na ex
sociais caberá sóciq ri\relamente vinculado a pratica do mesmo.
Rcq:81800000282530
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SECUNDO INSTRUMENTO DE ALTERACAO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO
DO CONTRATO DE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA DENOMINADA
PREV CLIN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
CNP.T: 27.678.991/0001-12

DÉCIMA QUINTA CLAUSULA - FALECIMENTO DOS SOCIOS
A sociedade nílo se dissolverá com o falecimento qualquer dos sócios, mas prosseguirá

com os reniancsccnies, liquidando-se as quotas do falecido, para o que será realizado, cm trinta
dias da oconôncia, um balanço especial para apuração dos haveres a serem pagos aos herdeiros
do faiccido, pagando a sociedade ou os sócios remanescentes, aos herdeiros do falecido, suas
quotas dc capital e sua parle nos lucros a que fizer jus o faiccido, apurados ate a data do
ralecimcnto.

DÉCIMA SEXTA CLAUSULA - RETIRADA VOLUNTÁRIA DOS SOCIOS

Além dos casòs previstos na lei ou no presente contrato, qualquer sócio pode retirar-se
da sociedade, mediante notificação aos demais sócios, com antecedência mínima de sessenta

dias. devendo ser registrada a respectiva alteração contratual para formalizar sua saída.
DÉCIMA SÉTIMA CLAUSULA - NOTIFICACAO

Nos trinta dias subsequentes à notificação, podem os demais sócios optar pela
dissolução da sociedade.
DÉCIMA OITAVA CLAUSULA - FORO

Fica eleito o foro dc Salvador - BA para o exercício c o cumprimento dos direitos e
obrigações resultantes deste contrato.
DÉCIMA NONA CLAUSULA -EXCLUSÃO DOS SOCIOS

For maioria dos sócios independentemente do número de quotas do capital social de que

dispuserem, poderá ser decidida a exclusão de sócio dissidente c/ou faltoso, assegurando-se a
c.slc o direito de exercer oportunamente o poder de recesso e possibilitaitdo, nessa hipótese, o
registro da altertição contratual no órgão competente, independentemente da assinatura do sócio
excluído.

Parágrafo Primeiro
A exclusão será decidida em reunião convocada especialmente para tal fim.
Parágrafo Segundo
Sao motivos de exclusão de .sócios:

- Exercer atividades prejudiciais à sociedade;
- Deixar de cumprir decisões tomadas pela maioria dos sócios;
- Ausentar-se das atividades da sociedade por período superior a 90 (noventa) dias;
- Negar-se a contribuir com despesas da sociedade quando sem atividade;
Parágrafo Terceiro

s.

Da decisão dc exclusão ae sócios, será dado conhecimento tendo o sódío iddicado,
pleno direito de defesa.

i^\
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VIGÉSIMA CLAUSULA - DISSOLUÇÃO DA SOCIEDADE

A sociedade se dissolverá nos termos da lei vigente.

E, por estarem assim justos c contratados, lavram este instrumento.
Salvador - BA,20 de março de 2018.
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09/01/2020

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
NUMERO DE INSCRICAO

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇAO

27.678.991/0001.12

DATA DE ABERTURA

08/05/2017

CADASTRAL

MATRIZ

N0).5E EMPRESARIAL

PREV CLIN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
PORTE

TITULO DO ESTABELECIMEirrO(NOI/E DE FANTASIA)
PREV CLIN - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA

ME

CCDIGO E DESCRIÇÃO [IA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINOPAL

86.30-5-01 - Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos
CODIOO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS

86.10-1-02 - Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências
86.60-7-00 - Atividades de apoio à gestão de saúde
CCDIGO £ DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

206-2 - Sociedade Empresária Limitada
LOGRADOURO

NUMERO

COMPLEMENTO

AV LUÍS VIANA

7532

SL1209

CEP

EAIRRaOlSTRlTO

município

UF

41.701-005

ALPHAVILLE l

SALVADOR

BA

ENDEREÇO ELETRÔNICO

TELEFONE

ADMINISTRAT1V0@C0NQUISTAADM.C0M.BR

(71) 3017-9928

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL(EFR)

SITUAÇAO C/iDASTRAL

DATA OA SITUAÇAO CADASTRAL

ATIVA

08/06/2017

MOTIVO DE SITUAÇAO CAD.ASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇAO ESPEQAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n" 1.863, de 27 de dezembro de 2018.
Emitido no dia 09/01/2020 ás 09:36:14 (data e hora de Brasília).
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PMS - Prefeitura Municipal do Salvador
Secretaria Municipal da Fazenda

Coordenadoria de Recuperação de Crédito - CRC
PGMS - Coordenadoria da Divida Ativa

Certidão Negativa de Débitos Mobiliários
Inscrição Municipal: 599712/001-89
CNPJ: 27678991/0001-12

Contribuinte: PREVCLIN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME

Fncicrcço*

Avenida Luís Viana Fillio, N'' 7532 , ALPHAVILLE 1

Número da Certidão: 6.798.706

Certifico que a inscrição acima está em situação regular, até a presente data. rcsaivando o direito da

Fazenda Municipal cobrar quaisquer dívidas que vierem a ser apuradas, conforme artigo 277,§ 3^ da Lei 7.186/06.

«ra

Cut;;ry

Emissão autorizada à 09:34:31 hora.s do dia 22/09/2020
Válida até dia 21/12/2020

Código de coniiolc da certidão: 11)9K762lCAAl.A4rC6971sC44881)5K9F65F6
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Emissão: 27/08/2020 09:52

1 ; GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
U

SECRETARIA DA FAZE>ÍDA

íc

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 Bahia)

Certidão N": 20202409504

RAZÃO SOCIAL

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXJ
INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ

27.678.991/0001-12

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 Dívida
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 27/08/2020. conforme Portaria n" 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua
emissão.

rte Dias tfÀviia
♦.•int

A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS

®.idade Conftrmac^

FAZENDÁRIAS OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO http://www.sefaz.ba.gov.br

CUT^^
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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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradcria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA
DA UNIÃO
Nome; PREV CLIN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
CNPJ; 27.678.991/0001-12

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional 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 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 10:00:57 do dia 16/06/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 13/12/2020.

Código de controle da certidão; A389.1AEA.2DB9.E6F2
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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CAIXA ECONÔMICA FEDERAI.

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição:

27.678.991/0001-12

Razão SociahPREv cün serviços médicos ltda me

Endereço:

av luis viana filho 7532 sala 1209 / alphaville i / salvador / ba
/ 41701-005

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 Serviço - 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.

Valldade:27/09/2020 a 26/10/2020

Certificação Número: 202D092701472038508920
Informação obtida em 01/10/2020 14:52:26

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br
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PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TR/\BALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
Nome: PREV CLIN

SERVIÇOS MÉDICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 27.678.991/0001-12
Certidão n'^: 21201753/2020

Expedição: 31/08/2020, ás 08:51:51
Validade: 26/02/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.

Certifica-se que PREV CLIN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS),
inscrito(a) no CNPJ sob o n° 27.678.991/0001-12, 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® 1470/20i;i 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.

No caso de pessoa juridica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se â verificação de sua
a u t e n t i. c i d a d e no portal do Tribuna) 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 a identificação das pessoas naturais e jurídicas

inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada ein 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.
■

,
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02/10/2020

004515034

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

CERTIDÃO. ES TADU AL

CONCORDATA, FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E
EXTRAJUDICIAL -1° GRAlJ

FOLHA: 1/1

CERTIDÃO N®; 004515034

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça
(http://esaj.tjba.jus.br/sco/abrirConferencia.do).

CERTIFICO que. pesquisando os registros de distribuições de feitos cíveis do Estado da Bahia,
anteriores a data de 02/10/2020. verifiquei NADA CONSTAR em nome de:

PREV CLIN SERVIÇOS, portador do CNPJ: 27.678.991/0001-12. estabelecida na Avenida Luís Viana Filho,
n^ 7532, Sala 1209. Alphaville I. CEP: 41701-005, Salvador - BA.

Os dados informados são de responsabilidade do solidtante, devendo a titularidade ser conferida pelo

interessado e/ou destinatário. A presente certidão abrange pesquisa no banco de dados pelo período de 20
(vinte) anos.
Certifico finalmente que esta certidão é sem custas.

Esta certidão foi emitida pela internet e sua validade é de 30 dias a partir da data de sua emissão. Após
esta data será necessária a emissão de uma nova certidão.

Salvador, sexta-feira. 2 de outubro de 2020.

-

C<

004515034

PEDIDO

05/10/2020 10:42

PROCESSO ADMINISTRATIVO

N° 020366-D

CHAMADA PÚBLICA

N° 004/2020

ATA INTERNA

DIAS D'AVILA
PREFEITURA MUNICIPAL
CNPJ: N® 13.394.044/0001-95- Praça dosTrês Poderes, bairro Lessa Ribeiro, S/N,

CEP: 42.850-000, Dias D'Áviia / Bahia.

Ata Interna da Chamada Pública
N° 004/2020

Às 13h do dia 21 de outubro de 2020, reuniu-se o presidente da comissão permanente de iicitação Sr.
Mateus Oliveira Souza e respectivos membros da equipe de apoio, designados peio Decreto municipal
n° 1.620/2020 publicada no Diário Oficiai do Município-DOM de 06/01/2020, para atendimento às
disposições contidas na lei Federai 8.666/93, reaiizar os procedimentos reiativos à Chamada Pública
n° 004/2020, referente ao Processo Administrativo n*' 020366 - D, Cujo objeto é Credenciamento de

empresas para prestação de serviços assistenciais de saúde, no atendimento de SÍNDROMES

RESPIRATÓRiAS AGUDAS, no âmbito do Hospital Municipal de Dias d'Avila, da Secretaria Municipai
de Saúde de Dias dÁviia - Estado da Bahia. O presidente da Comissão comunica que a empresa
conforme listagem abaixo apresentou tempestivamente a documentação, atendendo na integralidade
as exigências editalícias.
EMPRESA:GIOVANNA SANTA BARBARA ALMEIDA.
CNPJ: 34.046.476/0001-85
PROFISSIONAL: GlOVANNA SANTA BARBARA ALMEIDA.

CRM n'' 9866/BA CPF: 058.039.355-06

EMPRESA: PREV CLIN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.
CNPJ: 27.678.991/0001-12
PROFISSIONAL: DAVID AMORIM PEREIRA

CRM n'' 30481/BA CPF: 026.001.385-44

O presidente da COPEL esclarece que a homologação será veiculada no meio oficiai (Diário Oficial do
Município-DOM).
Nada mais havendo a acrescentar deu por encerrada a reunião ás 13h29, e para constar é lavrada esta
Ata que vai assinada pelo mesmo e pelos Membros da Comissão Permanente de Licitação.

Dias d'Ávila, 21 de outubro de 2020.
Comissão de Permanentelde Lieíta^o:
Mateus Oliveira Souza - Presidente
Andréa Simões da Silva - Membro

Ata Interna

Chamada Pública n° 04/2020
Processo n® 020366 - D

PROCESSO ADMINISTRATIVO

N"020366-D

CHAMADA PUBLICA

N" 004/2020

PROPOSTA DE PREÇO PI
CONTRATO

Qi

=b

VALORKS MÁXIMOS POR CON I R/M O DE CREDENCIAMENTO

Número de

Valor

NOME DA EMPRESA/CNP.I

GiOVANNA SANTA BARBARA ALMEIDA/

SERVIÇO

CNP.I N° 34.046.476/0001-85

Valor máximo

Plantões até

Valor máximo

Mensal

Mensal

31/12/2020

até 31/12/2020

Assistência Médica em urgência /emergência em regime de plantão 12 horas.

CNP.I N° 34.046.476/OOOi-85
GIOVANNA SANTA BARBARA ALMEIDA/

Unitário

Quantidade

R$ 1.275.00

4

RS 5.100,00

12

R$ 15.300,00

R$ 2.550.00

5

RS 12.750,00

15

RS 38.250,00

Assistência Médica em urgência /emergência em regime de plantão 24 horas.

TOTAL:

RS 53.550,00

VALORES MÁXIMOS POR COM lUTO DE CREDENCIAMENTO

Número de

Valor

NOME DA EMPRESA/CNP.I

PRl-V CLIN SERVIÇOS MI-DICOS

SER\'ICO

l.TDA/ CNPJ N® 27.678.991 /OOOI-l2

Valor máximo

rbntòcs iitc

Valor máximo até

Mensal

.Mensal

31/12/2020

31/12/2020

Assistência Módica cm urgência/emergência em regime de plantão 12 horas.

l.TDA/ CNPJ N° 27.678.99 i/OÜÜl-12

PRi-V CLIN SERVIÇOS MÉDICOS

Unitj^rlo

Quantidade

RS 1.275.00

4

R$ 5,100,00

12

R$ 15.300,00

R$ 2.550,00

5

RS 12.750.00

15

RS 38.250,00

Assistência Medica cm urgência/emergência em regime de planlao 24 horas.

TOTAL:

k

R$53.550.00

DIAS D'AVILA
PREFEITURA MUNICIPAL

Dias d'Ávlla, 21 de outubro de 2020.

PROJUR

Solicitamos junto a esta douta casa, parecer concrusívò quanto à fase externa do
procedimento licitatório modalidade CHAMADA PUBLICA -n.° 004/2020-D,

Credenciamento de^ empresas para prestação de serviços assistenciais de saúde, no

atendimento de SÍNDROMES RESPIRATÓRIAS AGUDAS, no âmbito do Hospital
Municipal de Dias d'Àvlla, da Secretaria Municipal de Saúde de Dias d'Ávila - Estado da
Bahia. Após voltem-nos os autos para adoção das medidas subsequentes.
Limitado ao exposto, reiteramos protesto de apreço e distinta consideração.
Cordialmente,

Mateus O iveira Souza

CNPJ: N° 13.394.044/0001-95-Praça dos Três Poderes, bairro Lessa Ribeiro, S/N
CEP:42.850-000, Dias D'ÁviIa / Bahia.

PROCESSO ADMINISTRATIVO

N"020366-D

CHAMADA PÚBLICA

N° 004/2020

PARECER

DIAS D'AVILA
PREFEITURA MUNICIPAL

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 020366-D

INTERESSADO: Município de Dias d'Ávila.
OBJETO: Credenciamento de empresas para prestação de serviços aassistenciais de saúde, no atendimento

de SÍNDROMES RESPIRATÓRIAS AGUDAS, no âmbito das unidades da secretaria municipal de saúde de
Dias d'Ávila.

PARECER JURÍDICO - CREDENCIAMENTO N" 004/2020

Cuida-se de procedimento administrativo realizado com vistas a realizar o credenciamento de
empresas para prestação de serviços aassistenciais de saúde, no atendimento de SÍNDROMES

RESPIRATÓRIAS AGUDAS, no âmbito das unidades da secretaria municipal de saúde de Dias
\

d'Ávila.

Primeiramente, cumpre informar que o parecer jurídico se limita a apreciar a normalidade
processual do processo de licitação, não adentrando, portanto, no seu mérito.

Nesse sentido, verifica-se que as empresa credenciada cumpriu os requisitos legais e
editalícios, nos termos prescritos na Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, de modo que todos os
critérios previstos tanto na legislação pertinente quanto nas previsões constantes no Edital, foram
respeitados, não se verificando qualquer ato que pudesse viciar o procedimento. Imperioso destacar que
os serviços médicos ora pretendidos, apresentam inviabilidade de competição em virtude da escassez
dos profissionais médicos na região, bem como em razão do preço fixo estabelicido, inexistindo,
portanto, competição.

Desta forma, obedecido o quanto estabelecido na Lei das Licitações e demais disposições
pertinentes ao objeto da Licitação, além de respeitados todos os princípios que norteiam este instituto
jurídico, não vislumbramos ilegalidades que possam viciar o referido procedimento, razão pela qual
opinamos pela adjudicação e homologação do certame para assinatura do ulterior contrato.

É o parecer, s.m.j.
A apreciação da autoridade superior.

Dias d'Ávila, 21 de outubro de 2020.
laUoíÇinho
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CNPJ N®13.394.044/0001-95- Pç dos Três Poderes. bairro Lessa Ribeiro. S/N.CEP:

PROCESSO ADMINISTRATIVO

N° 020366-D

CHAMADA PÚBLICA

N° 004/2020

HOMOLOGAÇÃO

DIASD'AVILA

^ ^ PREFEITURA MUNICIPAL
TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
05® ETAPA
Processo Administrativo n° 020366-D
Chamada Pública n® 004/2020

OBJETO: Credenciamento de empresas para prestação de serviços assistencials de saúde,

no atendimento de SÍNDROMES RESPIRATÓRIAS AGUDAS, no âmbito do Hospital
Municipal de Dias d'Ávila, da Secretaria Municipal de Saúde de Dias d'Ávila - Éstado da
Bahia.
TIPO:
Chamada Pública
CREDENCIADAS:

EMPRESAiGlOVANNA SANTA BARBARA ALMEIDA.
CNPJ: 34.046.476/0001-85
PROFISSIONAL: GlOVANNA SANTA BARBARA ALMEIDA.
CRM n® 9866/BA CPF: 058.039.355-06

EMPRESA; PREV CLIN SERVIÇOS ME 91ÇOS LTDA.
CNPJ: 27.678.991/0001-12

PROFISSIONAL: DAVID AMORIM PER EIRA
CRM

3G481/BA CP^: 026.001.385-4^

Mateu^
Presidente!

Souza

;OPÉL

NOS TERMOS DO PARECER JURÍDICO, HOMOLOGO O PRESENTE PROCEDIMENTO,

PARA QUE PRODUZA SEUS EFEITOS JU^DiCOS.
Dias d'Àvlla - BA, 21 de outubro de 2020/ I

Jussara

Io Nascimento

P^feítaJUi^icipal

CNPJ: N° 13.394.044/0001-95- Praça dos Três Poderes, bairro Lessa Ribeiro, S/N,

CEP:42.850-000, Dias D'Avila / Bahia.
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DIAS D'AVILA
PREFEITURA MUNICIPAL

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
05® ETAPA
Processo Administrativo n" 020366-D

Chamada Pública n® 004/2020

OBJETO: Credenciamento de empresas para prestação de serviços assístencials de saúde,

no atendimento de SÍNDROMES RESPIRATÓRIAS AGUDAS, no âmbito do Hospital
Municipal de Dias d'Avila, da Secretaria Municipal de Saúde de Dias d'Avila - Estado da
Bahia.
TIPO:
Chamada Pública
CREDENCIADAS:

EMPRESA:G10VANNA SANTA BARBARA ALMEIDA.

CNPJ: 34.046.476/0001-85
PROFISSIONAL: GlOVANNA SANTA BARBARA ALMEIDA.

CRM n® 9866/BA CPF: 058.039.355-06

EMPRESA: PREV CLIN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.
CNPJ; 27.678.991/0001-12
PROFISSIONAL: DAVID AMORIM PEREIRA
CRM n® 30481/BA CPF: 026.001.385-44

Mateus Oliveira Souza
«Presidente da COPEL

NOS TERMOS DO PARECER JURÍDICO, HOMOLOGO O PRESENTE PROCEDIMENTO,
PARA QUE PRODUZA SEUS EFEITOS JURÍDICOS.

Dias d'Ávila - BA,21 de outubro de 2020.

Jussara Márcia do Nascimento

Prefeita Municipal

CNPJ: N° 13.394.044/0001-95-Praça dos Três Poderes, bairro Lessa Ribeiro, S/N,

CEP:42.850-000, Dias D'Âvila / Bahia.

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 2HNPBXCTZMSGDFJ5NZJNBW
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.
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PUBLICADO
EM: <^/JÕ_/^g^

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS QUE ENTRE SI CELEBRAM

O MUNICÍPIO DE DIAS D'ÁVILA E A
EMPRESA

Celv Nascimento da Silva

GIOVANNA

SANTA

BARBARA ALMEIDA ME.

Aux.Administrativo
Mat:0860-SErMT

CONTRATO N® 0163/2020

O MUNICÍPIO DE DIAS D'ÁV1LA - BAHIA,pessoajurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ
n°. 13.394.044/0001-95, com sede à Rua Raimundo J. C. Tabireza, n° 37- Centro, Dias d'Ávila, CEP 42.850000, neste ato representado por sua Prefeita Municipal, Sr®. Prefeita Municipal, Sr®. JUSSARA MÁRCIA DO
NASCIMENTO,maior, brasileira, capáz, inscrita no CPF sob o n° 106.413.515-34, residente nesta Cidade de

Dias D*Ávila - Bahia, com interveniência do Secretário Municipal de Saúde Sr. CAIO CLÉCIO SILVA
CARDOSO, brasileiro, inscrito no CPF .sob n° 017.408.505-21, de agora em diante denominado
CONTRATANTEe do outro lado empresa GIOVANNA SANTA BARBARA ALMEIDA ME, situada na
Rua Carlos Gomes n° 653, Bd.Iracema Sobreloja, Sala D, CEP; 40.060-325, Dois de Julho, Salvador/BA,
inscrita no CNPJ sob o n° 34.046.476/0001-85, neste ato representado pelo Sr. GIOVANNA SANTA
BARBARA ALMEIDA brasileira, portadora da Carteira de Identidade n° 0997309873 SSP/BA, inscrita no
CPF sob o n° 058.039.355-06, CRM 9866/BA, a seguir denominada CONTRATADA, resolvem celebrar o
presente Contrato, autorizado pelo despacho constante no Processo Administrativo "N"020366-D, Chamada
pública n® 004/2020, que se regerá pelas Leis Federal n® 8.666/93, a qual as partes se sujeitam a cumprir; e
também sob os termos e condições estabelecidas na proposta apresentada pela empresa, que é parte integrante
deste Contrato, independente de transcrição, mediante as cláusulas seguintes:
CLAÚSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1. Credenciamento de empresas para prestação de serviços assistenciais de saúde, no atendimento de

SINDROMES RESPIRATÓRIAS AGUDAS, especificamente COVID-19 no âmbito do Hospital Municipal
de.Dias d'Ávila, da Secretaria Municipal de Saúde de Dias d'Ávila — Estado da Bahia, conforme
especificações e quantitativos estimados constantes no Edital, seus anexos e na Proposta da CONTRATADA.

CLA.ÚSULA SEGUNDA -DO PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO
2.1. O prazo de vigência do Contrato será até 31/12/2020 contados da data da sua assinatura, podendo ser
prorrogado a critério da administração;
2.2. Poderá ser prorrogada a vigência deste contrato, de acordo com a Lei Federal 8.666/93, mediante
celebração de termo de aditamento.

CLAÚSULA TERCEIRA -DOS PREÇOS UNITÁRIOS E DO VALOR GLOBAL DO CONTRATO
3.1. O valor do presente contrato é de R$ 53.550.00(Cinquenta e três mi! quinhentos e cinqüenta reaisL
de modo que serão pagos apenas os plantões efetivamente executados, conforme valores unitários
estabelecidos em edital;

SERVIÇO
Assistência
Médica em
urgência
/emergência em regime de plantão 12

CARGA

N°DE

VALOR

HORÁRIA PLANTÕES UNITÁRIO

VALOR MÁXIMO
ATÉ 31/12/2020

12hs

12

R$ 1.275,00

R$ 15.300,00

24hs

15

R$ 2.550,00

R$38.250,00

horas.

Assistência
Médica em
urgência
/emergência em regime de plantão 24
horas.

Valor total: R$ 53.550,00(Cmquenta e três mil quinhentos e cinqüenta reais).
3.2. Os pagamentos pelos serviços efetivamente realizados serão efetuados em até 30 (trinta) d
apos o
recebimento e aprovação da nota fiscal, que deverá ser apresentada de acordo com as medições, co: ase nos / .)
preços unitários propostos, e contra apresentação da Nota Fiscal devidamente atestada pela Fiscali ão do(s)í r
representante da SESAU formalmente designado, acompanhada do relatório dos trabalhos desenv idos e do

DIASDWILA
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respectivo Boletim de Medição referente ao mês de competência, observando-se as demais disposições deste
Termo de Referência.

3.3. O Contratante poderá descontar das faturas, os débitos da Contratada, relacionados à execução do objeto
do contrato, tais como: multas, perdas e danos, prejuízos contra terceiros, saldo de câmara de compensação de
salários e outros que sejam devidos pela Contratada na execução do objeto deste contrato;
3.4. As faturas serão pagas mediante acompanhamento de comprovantes de que a Contratada cumpriu suas
obrigações fiscais e trabalhistas no mês anterior, para o futuro pagamento;
3.5. O Contratante poderá reter o pagamento de qualquer fatura nos seguintes casos:
3.5.1. Obrigações da contratada para com terceiros que eventualmente possam prejudicar o

MUNICÍPIO DE DIAS D'ÁVILA;
3.5.2. Débito da Contratada para com o MUNICÍPIO DE DIAS D'ÁVILA, que provenha da execução
deste contrato, que resulte de outras obrigações.

CLAÚSULA QUARTA -DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
4.1. Os recursos financeiros para pagamento da despesa decorrente do objeto deste Contrato correrão à conta
da seguinte Dotação:

Órgão / Unidade: 09/0902; Atividade: 2091; Elemento de despesa: 3.3.90.39.00; Sub-elemento:
3.3.90.39.99; Fonte: 09.

CLAÚSULA QUINTA -DO REAJUSTAMENTO E DA REVISÃO DE PREÇOS
5.1. Os preços contratados permanecerão fixos durante o período de 12 (doze) meses, Contados da data da
apresentação da Proposta de Preços, conforme estabelecido pela legislação vigente:
5.1.1. Ocorrendo prorrogação que estenda a execução do presente contrato por mais de 12 (doze) meses, os
valores serão reajustados,tomando-se por base a variação do IGP-M, divulgado pela Fundação Getúlio Vargas
ou, na sua falta, de acordo com o índice que legalmente vier a lhe substituir, ou quando houver manifestação
entre as partes, neste caso, para se manter o equilíbrio fmanceiro do contrato;
5.2. Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a superveniência de
disposições legais, quando ocorridas após a data de apresentação da proposta, de comprovada repercussão nos
preços contratados, implicarão na revisão destes para mais ou menos,conforme o caso;
5.3. Na hipótese da Contratada solicitar alteração de preço, esta deverá demonstrar a quebra do equilíbrio
econômico-financeiro do contrato, por meio de apresentação de planilha(s) detalhada(s) de custos e
documentação correlata (lista de preços da fonte produtora e/ou transportadora, notas fiscais de aquisição de
produtos e/ou matérias-primas, etc), que comprovem que a contratação se tomou inviável nas condições
inicialmente avençadas;
5.4. A eventual autorização da revisão de preço será concedida após a análise técnica e jurídica do Contratante,
porém contemplará os serviços realizados a partir da data do protocolo do pedido do Contratante.
5.4.1. Enquanto eventuais solicitações de revisão de preço estiverem sendo analisadas, a Contratada não
poderá suspender os serviços e os pagamentos serão realizados ao preço vigente;
5.4.2. A Contratante deverá, quando autorizada à revisão do preço, lavrar Termo Aditivo com os preços
revisados e emitir Nota de Empenho complementar, inclusive para cobertura das diferenças devidas, sem
juros e correção monetária, em relação aos serviços realizados após o protocolo do pedido de revisão.

CLAÚSULA SEXTA - DO REGIME DE EXECUÇÃO
6.1. Os serviços contratados serão executados sob o regime de empreitada por preço unitário.

CLAÚSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
7.1. A CONTRATADA responderá por todos os danos e prejuízos decorrentes de paralisações na entrega dos
produtos objeto deste contrato, salvo na ocorrência de caso fortuito ou de força maior, sem que haja culpa da
CONTRATADA, devidamente apurados na forma da legislação vigente, quando comunicados à
CONTRATANTE no prazo de até 48h (quarenta e oito) horas da ocorrência, ou por ordem expressa e escrita
da CONTRATANTE;
.2. Executar o objeto do contrato de acordo com as especificações constantes no instrumento convocatório e

no presente contrato, nos locais determinados, nos dias e/Aos turnos e horários de expediente da
Administração;
I
7.3. Zelar pela boa e completa execução do contrato e facilitar por todos os meios ao seu alcance, a ampla ^

ação fiscalizadora dos prepostos designados pelo CONTRATAI TO,atendendo prontamente às observações e [ ij
exigências que lhe forem solicitadas;

^

^^

^

\'
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7.4. Comunicar ao CONTRATANTE qualquer anormalidade que interfira no bom andamento do contrato;
7.5. Arcar com todo e qualquer dano ou prejuízo de qualquer natureza causado ao CONTRATANTE e a
terceiros, por sua culpa, ou em conseqüência de erros, imperícia própria ou de auxiliares que estejam sob sua
responsabilidade, bem como ressarcir o equivalente a todos os danos decorrentes de paralisação ou interrupção
do fornecimento contratado, exceto quando isto ocorrer por exigência do CONTRATANTE ou ainda por caso
fortuito ou força maior, circunstâncias que deverão ser comunicadas no prazo de 48 (quarenta e oito) horas
após a sua ocorrência;
7.6. Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
7.7. Providenciar e manter atualizadas todas as licenças e alvarás junto às repartições competentes, necessários
à execução do contrato;
7.8. Efetuar pontualmente o pagamento de todas as taxas e impostos que incidam ou venham a incidir sobre as
suas atividades e/ou sobre a execução do objeto do presente contrato, bem como observar e respeitar as
Legislações Federal, Estadual e Municipal, relativas ao objeto do contrato;
7.9. Adimplir com as exigências do instrumento convocatório, pelos quais se obriga, visando à perfeita
execução deste contrato;
7.10.Emitir notas fiscais/faturas de acordo com a legislação, contendo descrição dos produtos, indicação de
sua quantidade, preço unitário e valor total;
7.11. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem no objeto, de até
25%(vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato;
7.12. Disponibilizar atendimento telefônico exclusivo para recebimento das chamadas durante a vigência deste
contrato;

7.13. A empresa CREDENCIADA terá o prazo de 03 (três) dias úteis, contados a partir da convocação, para
assinar o contrato;
7.14. Deverá a CONTRATADA, ainda, obedecer todas as especificações constantes no Termo de
Referência anexo ao Edital, que é parte integrante deste contrato.

CLAÚSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
O Contratante obriga-se a:
8.1. Expedir a Ordem de Início de Serviços e as Ordens de Serviço específicas;
8.2. Prestar à Contratada todos os esclarecimentos necessários à execução dos serviços;
8.3. Acompanhar direta e indiretamente a qualidade dos serviços executados, verificando o atendimento às
especificações e às demais normas técnicas;
8.4. Analisar e aprovar as medições dos serviços executados;
8.5. Efetuar os pagamentos devidos.

CLÁUSULA NONA - DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E À PROPOSTA E DA FUNDAMENTAÇÃO
LEGAL

9.1. Integra o presente contrato, como se nele estivessem transcritas, as cláusulas e condições estabelecidas no
Edital referente à CHAMADA PÚBLICA N° 004/2020 constante do Processo Administrativo N"020366-D
e na Proposta de Preços da CONTRATADA;
9.2. Aos casos não previstos neste instrumento, aplicar-se-ão os dispositivos estabelecidos na Lei Federal
8.666/93 e suas posteriores alterações.

CLAÚSULA DÉCIMA - DA SUBCONTRATAÇÃO, CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA DE
SERVIÇOS.

10.1. Será vedada a cessão ou transferência parcial ou total do objeto do contrato;
10.2. Será admitida a fiisão da Contratada com outrem, a cisão da Contratada ou a incorporação de outrem
pela Contratada, desde que não resulte em prejuízo aos serviços;
10.3. Será permitida a subcontratação parcial do contrato, desde que com a prévia aprovação do Contratante,
devendo a subcontratada, se autorizada a trabalhar, submeter-se aos termos do presente Confrato ficando,

entretanto, a Contratada como única e exclusiva responsável pela execução dos serviços f qe todos os
encargos trabalhistas e fributários.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS
11.1. As medições dos serviços executados serão realizadas mensalmente após à execução dos s^fviços.

DIASD'AVILA
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11.1.1. Para efeito de medição, será considerado o que foi efetivamente executados e atestados pela
Fiscalização do Contratante;
11.1.2. A medição deverá ser entregue à Fiscalização para a devida conferência e processamento;

11.1.3. A medição não aprovada pela Fiscalização será devolvida à Contratada para as necessárias
correções, com as informações que motivaram a sua rejeição;

11.1.4. A devolução da medição não aprovada pela Fiscalização, em hipótese alguma servirá de pretexto
para que a Contratada suspenda a execução dos serviços;
11.1.5. Aprovada a medição, a Contratada deverá emitir a fatura referente aos serviços medidos.
11.2. A medição será efetuada por item efetivamente executado de acordo com Especificações
Técnicasconstantes do Termo de Referencia e seus anexos do edital e Planilhas de Proposta de Preços com os
respectivos preços unitários ofertados pela Contratada, partes integrantes deste Contrato.

CLAÚSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
12.1. Após a aprovação da medição, a Contratada apresentará a fatura correspondente ao Contratante com os
valores devidos, a qual terá o prazo de 02(dois) dias úteis para aprová-la ou rejeitá-lá;
12.2. A fatura não aprovada pelo Contratante será devolvida à Contratada para as necessárias correções, com
as informações que motivaram sua rejeição, contando-se o prazo estabelecido no item 12.1, a partir da data de
sua reapresentação;

12.3. A devolução da fatura não aprovada ou o pedido de revisão dós preços contratuais em hipótese alguma
servirão de pretexto para que a Contratada suspenda a execução dos serviços;
12.4. O Contratante efetuará o pagamento das faturas no prazo de até 30 (trinta) dias a contar da data de sua
aprovação;
12.5. O Contratante somente efetuará o pagamento dos valores devidos, após a comprovação, pela Contratada,
do recolhimento do FGTS,ê do INSS. O recolhimento do INSS será efetuado nos termos do artigo 31 da Lei
Federal n° 8.212/91 (alterado pela Lei 9.711/98).

CLAÚSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS
13.1. A execução do objeto contratado será acompanhada por servidor indicado pela Secretaria Municipal de
Saúde, denominado FISCAL DO CONTRATO, por meio de Portaria, a quem caberá o acompanhamento, a
fiscalização, gerenciamento do contrato e a certificação da nota fiscal/fatura correspondente ao objeto
executado;

13.2. Caberá à Fiscalização exercer rigoroso controle do cumprimento do contrato, ein especial quanto à
quantidade e qualidade dos serviços executados, fazendo cumprir as disposições da lei e do presente Contrato;
13.3. A ação ou omissão total ou parcial da Fiscalização não eximirá a Contratada de total responsabilidade de
executar os serviços em questão, com toda a cautela e boa técnica;
13.4. Verificada a ocorrência de irregularidade no cumprimento do contrato, pela Fiscalização, deverão ser
adotadas as providências legais e contratuais cabíveis, inclusive a aplicação de penalidade quando for o caso;
13.5. A Contratada deverá permitir ao pessoal de Fiscalização, livre acesso às suas dependências, relativas aos
equipamentos, ao pessoal e aos materiais,fornecendo, quando solicitado, referentes aos serviços contratados;
13.6. A Contratada deverá cooperar quanto à observância dos dispositivos referentes à higiene pública,
informando à Fiscalização sobre casos de infração das posturas municipais.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA-DA RESPONSABILIDADE CIVIL E TRABALfflSTA
14.1. As pessoas que a Contratada empregar para a execução dos serviços ora avençados não terão relação de
emprego com o Contratante e deste não poderão deinandar quaisquer pagamentos;
14.2. Na hipótese do Contratante ser acionado judicialmente em razão do descumprimento da legislação
trabalhista ou de natureza civil, com o julgamento de procedência da ação, o valor da condenação será
deduzido na medição subseqüente à data da condenação, ficando depositado em conta separada, até a solução
final do litígio;
14.3. A Contratada ressarcirá o Contratante de toda e qualquer despesa que, em decorrência de ações judiciais,
,venha a desembolsar.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS PENALIDADES

15.1. Ao CONTRATADO que incidir nas hipóteses abaixo relacionadas serão aplicadas as seguintefe ^anções,
graduadas conforme a gravidade da infração, sem prejuízo de sanções civis e criminais, após o prévi(/process^
administrativo,
garantida a ampla defesa e o eontraditório:
í 0^
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15.1.1. Advertência sempre que forem constatadas infrações leves.
15.1.2.Multa por afraso imotivado da execução do objeto do contrato, nos prazos abaixo definidos:
a) 0,20% (vinte décimos por cento) do valor do contrato, por dia de atraso no prazo contratual, ou nos
prazos parciais das Ordens de Serviços/Fornecimento, limitadas a 20% do valor da fatura;
b) 0,20% (vinte décimos por cento) do valor do contrato, por dia de atraso no prazo estabelecido e
notificado por escrito pela Fiscalização para o cumprimento de determinações, na primeira vez,
limitadas a 20% do valor da fatura;

c)0,40% (quarenta décimos por cento) do valor deste contrato, por dia de atraso no prazo estabelecido e
notificado por escrito pela Fiscalização para o cumprimento dé determinações, nas reincidências,
limitadas a 20% do valor da fatura.

15.1.2.1. A multa dobrará a cada caso de reincidência, não podendo ultrapassar a 30% do valor
atualizado do contrato, sem prejuízos da cobrança de perdas e danos que venham a ser causados ao
interesse público e da possibilidade da rescisão contratual;
15.1.3.Suspensão com prazo máximo de 02(dois) anos, conforme defmidos abaixo:
a)de até 03 (três) meses quando incidir 02(duas)vezes em atraso, por mais de 15(quinze) dias;
b) de até 02(dois) anos quando praticar ato ilícito visando frustrar os objetivos do contrato, no âmbito da
Administração Pública Municipal.
15.1.4.Su$pensão de até 02(dois) anos e multa sobre o valor do contrato, a depender do prejuízo causado
à Administração Pública Municipal, quando:
a) hão atender às especificações técnicas e os quantitativos estabelecidos no contrato: multa de 10% a
20%;

b) paralisar a execução do objeto do contrato, sem justa causa e prévia comimicação à Administração:
multa de 10% a 20%;

c) fornecer o objeto em desacordo com os projetos básicos, executivos e termos de referência, que
apresente insegurança no desenvolvimento das atividades ou que comprometa a segurança das pessoas:
multa de 10% a 20%;

15.1.5.DecIaraçâo de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública quando o licitante
incorrer por duas vezes nas suspensões eléncadas no subitem 15.1.3 e 15.1.4;
15.2. A suspensão temporária do fornecedor cujo contrato com a Administração Pública esteja em vigor,
impedirá o mesmo de participar de outras licitações e contratações no âmbito do Município até o cumprimento
da penalidade que lhe foi imposta;
15.3. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública Municipal, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria
autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração
pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da penalidade aplicada;
15.4. As multas aplicadas deverão ser pagas espontaneamente no prazo máximo de 05 (cinco) dias ou serão
deduzidas do valor correspondente ao valor da execução, após prévio processo administrativo, garantida a
ampla defesa e o contraditório ou, ainda, cobradas judicialmente, a critério do MUNICIPAL DE DIAS

DÁVILA;
15.5. Caso o valor da multa seja superior ao valor da garantia prestada, o contratado responderá pela sua
diferença, a qual será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração, ou, ainda,
cobrada judicialmente;
15.6. A multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais penalidades, a depender do grau da
infração cometida pelo contratado e dos prejuízos causados à Administração Pública Municipal, não
impedindo que a Administração rescinda unilateralmente o contrato;

15.7. As sanções previstas nesta Cláusula são de competência exclusiva do titular do MUNICÍPIO DE DIAS
D'ÁVILA, permitida a delegação para a sanção prevista no subitem 15.1.1, facultada a defesa do interessado
no respectivo processo, no prazo de 05(cinco) dias da abertura de vistas;
15.8. Os danos e prejuíá)s serão ressarcidos à contratante no prazo máximo de 48(quarenta e oito) horas, após
prévio processo administrativo, garantida a ampla defesa e o contraditório, contado da notificação
dministrativa à Contratada, sob pena de multa.
CLAÚSULA DÉCIMA SEXTA - DA RESCISÃO

16.1.Constituem motivos para rescisão do presente Contrato as situações referidas nos artigos 77 e 78 dá Lei
Federal n° 8.666/93 e suas alterações, a qual será processado nos termos do art. 79 do mesmo diploma legpl;
16.2. Na hipótese de rescisão determinada por ato unilateral e escrito da Administração,ficarão assegurai
Contratante os direitos elencados no artigo 80 da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações.
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CLAUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
17.1 O presente Contrato ou os direitos e vantagens de qualquer natureza, nele previstos, dele derivados ou a
ele vinculados, não poderâo, sob nenhum fundamento ou pretexto, ser negociados, dados em garantia ou
caucionados, sem prévia autorização escrita do CONTRATANTE;
17.2. Serão de propriedade exclusiva do CONTRATANTE,os relatórios, mapas, desenhos, diagramas, planos
estatísticos e quaisquer outros documentos por ventura elaborados pela CONTRATADA, referente ao objeto
deste contrato;
17.3. O CONTRATANTE reserva-se o direito de suspender temporariamente a execução deste Contrato,
quando necessário à conveniência dos serviços, desde que previamente motivados, respeitados os limites
legais e os direitos assegurados à contratada;
17.4. As comunicações recíprocas somente serão consideradas quando efetuadas por escrito, através de
correspondência, ou documento de transmissão mencionando-se o número e o assunto relativos a este
Contrato, devendo ser protocoladas, datadas e endereçadas conforme o destinatário.
CLAUSULA DÉCIMA OITAVA -DO FORO

IS.l.Fica eleito o Foro da Comarca de Dias d'Avila, Estado da Bahia, como o competente para dirimir
questões decorrentes do cumprimento deste contrato, renunciando as partes a qualquer outro por mais
privilegiado que seja.

E por estarem justas e contratadas, firmam as parte^o presente instrumento em 04(quatro) vias de igual teor e
forma, na presença de duas testemunhas.

Dias d'Ávila,22 de outubro de 2020.

MUNICIPp DE DIAS D'AVILA
JUSSARA MÁRCIA DOHASCIMENTO

SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE

CAIO CLÉCIO SILVA CARDOSO
INTERVENIENTE

âjüwio 'QyÁ õadoJt?
GIOVANNA SANTA BARBARA ALMEIDA ME
CONTRATADA
Testemunhas:

RG: Q ^

SSP/g/1

RG:_

SSP/^

Quinta-feira
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município
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EXTRATO DE CONTRATO N.° 0163/2020
PROCESSO N°; 020366-D

OBJETO Credenciamento de empresas para prestação de serviços assistenciais de saúde, no atendimento de

SÍNDROMES RESPIRATÓRIAS AGUDAS, especificamente COVID-19 no âmbito do Hospital Municipal de
Dias d'ÁviIa, da Secretaria Municipal de Saúde de Dias d'ÁviIa-Estado da Bahia.
MODALIDADE: CHAMADA PUBLICA N® 004/2020
NOME DA CONTRATADA: GIOVANNA SANTA BARBARA ALMEIDA ME
CPF/CNPJ: 34.046.476/0001-85

VIGÊNCIA: Será até 31/12/2020 contados da data da sua assinatura
VALOR GLOBAL: RS 53.550.00(Cinquenta e três mil quinhentos e cinqüenta reaisL

Órgão / Unidade: 09/0902; Atividade: 2091; Elemento de despesa: 3.3.90.39.00; Sub-elemento: 3.3.90.39.99;
Fonte: 09.
DATA DA ASSINATURA: 22 de outubro de 2020.

Jussara Márcia do Nascimento

Prefeita Municipal

CNPJ: N® 13.394.044/0001-95- Praça dos Três Poderes, Lessa Ribeiro. S/N, CEP; 42.850-000, Dias □'Avila-Bahia

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: HATNRS2RBYATK1JXYJT0TW
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.
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CONTRATO N°0164/2020

Mat:0860-SEtAAT

O MUNICÍPIO DE DIAS D'ÁVILA - BAHIA,pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ

rf. 13.394.044/0001-95, com sede à Rua Raimundo J. C. Tabireza, rf 37- Centro, Dias d'Ávila, CEP 42.850000, neste ato representado por sua Prefeita Municipal, Sr^. Prefeita Municipal, Sf. JUSSARA MÁRCIA DO
NASCIMENTO, maior, brasileira, capaz, inscrita no CPF sob o n° 106.413.515-34, residente n^ta Cidade de

Dias D'Ávila - Bahia, com interveniência do Secretário Municipal de Saúde Sr. CAIO CLÉCIO SILVA
CARDOSO, brasileiro, inscrito no CPF sob rf 017.408.505-21,- de agora em diante denominado
CONTRATANTEe do outro lado empresa PREV CLIN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA, situada na Av.
Luís Viana, n° 7532, SL 1209, CEP: 41.701-005, Alphaville I, Salvador/BA, inscrita no CNPJ sob o n"
27.678.991/0001-12, neste ato representado pelo Sócio ADEMIR JAIR PIETCZAK, brasileiro, portador da
Carteira de Identidade n" 67364970 SSP/PR, inscrito no CPF sob o n° 052.268.703-29, a seguir denominada
CONTRATADA, resolvem celebrar o presente Contrato, autorizado pelo despacho constante no Processo
Administrativo N" 020366-D, Chamada pública n" 004/2020, que se regerá pelas Leis Federal n° 8.666/93,

a qual as partes se sujeitam a cumprir; e também sob os termos e condições'estabelecidas na proposta
apresentada pela empresa, que é parte integrante deste Contrato, independente de transcrição, mediante as
cláusulas seguintes:
CLAÚSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. Credenciamento de empresas para prestação de serviços assistenciais de saúde, no atendimento de

SÍNDROMES RESPIRATÓRIAS AGUDAS, especificamente COVip-19 no âmbito do Hospital Municipal
de Dias d'Ávila, da Secretaria Municipal de Saúde de Dias d'Ávila - Estado da Bahia, conforme
especificações e quantitativos estimados constantes no Edital, seus anexos e na Proposta da CONTRATADA.
CLAÚSULA SEGUNDA-DO PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO

2.1. O prazo de vigência do Contrato será até 31/12/2020 contados da data da sua assinatura, podendo ser
prorrogado a critério da administração;
2.2. Poderá ser prorrogada a vigência deste contrato, de acordo com a Lei Federal 8.666/93, mediante
celebração de termo de aditamento.

CLAÚSULA TERCEIRA -DOS PREÇOS UNITÁRIOS E DO VALOR GLOBAL DO CONTRATO
3.1. O valor do presente contrato é de R$ S3.550.00rCínQuenta e três mil quinhentos e cinqüenta reaisL
de modo que serão pagos apenas os plantões efetivamente executados, conforme valores unitários

SERVIÇO

Assistência
Médica em
urgência
/emergência em regime de plantão 12

CARGA

N" DE

VALOR

HORÁRIA PLANTÕES UNITÁRIO

VALOR MÁXIMO
ATÉ 31/12/2020

12hs

12

R$ 1.275,00

RS 15.300,00

24hs

15

R$ 2.550,00

R$38.250,00

horas.

Assistência
Médica em
urgência
/emergência em regime de plantão 24
horas.

Valor total: RS 53.550,00(Cinquenta e três mil quinhentos e cinqüenta reais).'
efetuados em até 30 (trinta) dias após o
3.2. Os pagamentos pelos serviços efetivamente realizados sé
recebimento è aprovação da nota fiscal, que deverá ser apresenj de acordo com as medições, com base nos
avidamente atestada pela Fiscalização do(s)
preços unitários propostos, e contra apresentação da Nota
representante da SESAU formalmente designado, acompanhada, o relatório dos trabalhos desenvolvidos e do

■1.
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. /■

DIASD'AVILA
PREFEITURA MUNICIPAL

respectivo Boletim de Medição referente ao mês de competência, observando-se as demais disposições deste
Termo de Referência.

3.3. O Contratante poderá descontar das faturas, os débitos da Contratada, relacionados à execução do objeto
do contrato, tais como: multas, perdas e danos, prejuízos contra terceiros, saldo de.çâmara de compensação de
salários e outros que sejam devidos pela Contratada na execução do objeto deste contrato;
3.4. As faturas serão pagas mediante acompanhamento de comprovantes de que a Contratada cumpriu suas
obrigações fiscais e trabalhistas no mês anterior, para o futuro pagamento;
3.5. O Contratante poderá reter o pagamento de qualquer fatura nos seguintes casos:
3.5.1. Obrigações da contratada para com terceiros que eventualmente possam prejudicar o
MUNICÍPIO DE DIAS D'ÁVILA;

3.5.2. Débito da Contratada para com o MUNICÍPIO DE DIAS D'ÁVILA, que provenha da execução
deste contrato, que resulte de outras obrigações.

CLAÚSULA QUARTA -DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
4.1. Os recursos financeiros para pagamento da despesa decorrente do objeto deste Contrato correrão à conta
da seguinte Dotação:

Órgão / Unidade: 09/0902; Atividade: 2091; Elemento de despesa: 3.3.90.39.00; Sub-elemento:
3.3.90.39.99; Fonte: 09.

CLAÚSULA QUINTA-DO REAJUSTAMENTO E DA REVISÃO DE PREÇOS
5.1. Os preços contratados permanecerão fixos durante o período de 12 (doze) meses, contados da data da
apresentação da Proposta de Preços, conforme estabelecido^pela legislação vigente:
5.1.1. Ocorrendo prorrogação que estenda a execução do presente contrato por mais de 12 (doze) meses, os
valores serão reajustados, tomando-se por base a variação do IGP-M, divulgado pela Fundação Getúlio Vargas
ou, na sua falta, de acordo com o índice que legalmente vier a lhe substituir, ou quando houver manifestação

entre as partes, neste caso, para se manter o equilíbrio financeiro do contrato;
5.2. Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a superveniência de
disposições legais, quando ocorridas após a data de apresentação da proposta, de comprovada repercussão nos
preços contratados, implicarão na revisão destes para mais ou menos, conforme o caso;
5.3. Na hipótese da Contratada solicitar alteração de preço, esta deverá demonstrar a quebra do equilíbrio
econômico-financeiro do contrato, por meio de apresentação de planilha(s)' detalhada(s) de custos e
documentação correlata (lista de preços da fonte produtora e/ou transportadora, notas fiscais de aquisição de
produtos e/ou matérias-primas, etc), que comprovem que a contratação se tomou inviável nas condições
inicialmente avençadasj^
5.4. A eventual autorização da revisão de preço será concedida após a análise técnica ejurídica do Contratante,
porém contemplará os serviços realizados a partir da data do protocolo do pedido do Contratante.
5.4.1. Enquanto eventuais solicitações de revisão de preço estiverem sendo analisadas, a Contratada não
poderá suspender os serviços e os pagamentos serão realizados ao preço vigente;
5.4.2. A Contratante deverá, quando autorizada à revisão do preço, lavrar Termo Aditivo com os preços
revisados e emitir Nota de Empenho complementar, inclusive para cobertura das diferenças devidas, sem
juros e correção monetária, em relação aos serviços realizados após o protocolo do pedido de revisão.

CLAÚSULA SEXTA - DO REGIME DE EXECUÇÃO

;

6.1. Os serviços contratados serão executados sob o regime de empreitada por preço unitário.

CLAÚSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
7.1. A CONTRATADA responderá por todos os danos e prejuízos decorrentes de paralisações na entrega dos
produtos objeto deste contrato, salvo na ocorrência de caso fortuito ou de força maior, sem que haja culpa da

CONTRATADA, devidamente apurados na forma da legislação vigente, quando comunicados á
CONTRATANTE no prazo de até 48h (quarenta e oito) horas da ocorrência, ou por ordem expressa e escrita
da CONTRATANTE;

7.2. Executar o objeto do contrato de acordo com as especificações constantes no instmmento convocatório e

no presente contrato, nos locais determinados, nos dias e no^ turnos e horários de expediente da
Administração;

7.3. Zelar pela boa e completa execução do contrato e facilitar, pdr/todos os meios ao seu alcance, a ampla

ação fiscalizadora dos prepostos designados pelo CONTRATANTf,/atendendo prontamente às observações e
exigências que lhe forem solicitadas;
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7.4. Comunicar ao CONTRATANTE qualquer anormalidade que interfira no bom andamento do contrato;

7.5. Arcar com todo e qualquer dano ou prejuízo de qualquer natureza causado ao CONTRATANTE e a
terceiros, por sua culpa, ou em conseqüência de erros, imperícia própria ou de auxiliares que estejam sob sua
responsabilidade, bem como ressarcir o equivalente a todos os danos decorrentes de paralisação ou interrupção
do fornecimento contratado, exceto quando isto ocorrer pof exigência do CONTRATANTE ou ainda por caso
fortuito ou força maior, circunstâncias que deverão ser comunicadas no prazo de 48 (quarenta e oito) horas
após a sua ocorrência;

7.6. Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
7.7. Providenciar e manter atualizadas todas as licenças e alvarás junto às repartições competentes, necessários
à execução do contrato;

7.8. Efetuar pontualmente o pagamento de todas as taxas e impostos que incidam ou venham a incidir sobre as
suas atividades e/ou sobre a execução do objeto do presente contrato, bem como observar e respeitar as
Legislações Federal, Estadual e Municipal, relativas ao objeto do contrato;

7.9. Adimplir com as exigências do instrumento convocatório, pelos quais se obriga, visando à perfeita
execução deste contrato;

7.10.Emitir notas fiscais/faturas de acordo com a legislação, contendo descrição dos produtos, indicação de
sua quantidade, preço unitário e valor total;
7.11. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem no objeto, de até
25%(vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato;

7.12. Disponibilizar atendimento telefônico exclusivo para recebimento das chamadas durante a vigência deste
contrato;

7.13. A empresa CREDENCIADA terá o prazo de 03 (três) dias úteis, contados a^artir da convocação, para
assinar o contrato;

7.14. Deverá a CONTRATADA, ainda, obedecer todas as especificações constantes no Termo de
Referência anexo ao Edital, que é parte integrante deste contrato.

CLAÚSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
O Contratante obriga-se a:

8.1. Expedir a Ordem de Início de Serviços e as Ordens de Serviço específicas;
8.2. Prestar à Contratada todos os esclarecimentos necessários à execução dos serviços;

8.3. Acompanhar direta e indiretamente a qualidade dos serviços executados, verificando o atendimento às
especificações e às demais normas técnicas;
8.4. Analisar e aprovar as medições dos serviços executados;
8.5. Efetuar os pagamentos devidos.

CLÁUSULA NONA - DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E À PROPOSTA E DA FUNDAMENTAÇÃO
LEGAL

9.1. Integra o presente contrato, como se nele estivessem transcritas, as cláusulas e condições estabelecidas no
Edital referente à CHAMADA PÚBLICA N® 004/2020 constante do Processo Administrativo N® 020366-D
e na Proposta de Preços da CONTRATADA;

9.2. Aos casos não previstos neste instrumento, aplicar-se-ão os dispositivos estabelecidos na Lei Federal
8.666/93 e suas posteriores alterações.

CLAÚSULA DÉCIMA - DA SUBCONTRATAÇÃO, CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA DE
SERVIÇOS.

10.1. Será vedada a cessão ou transferência parcial ou total do objeto do contrato;
10.2. Será admitida a fusão da Contratada com outrem, a cisão da Contratada ou a incorporação de outrem

pela Contratada, desde que não resulte em prejuízo aos serviços;

10.3. Será permitida a subcontratação parcial do contrato, áesde que com a prévia aprovação do Contratante,
devendo a subcontratada, se autorizada a trabalhar, submeter-se aos termos do presente Contrato ficando,

entretanto, a Contratada como única e exclusiva responsável pela execução dos serviços e de todos os

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA MEDIÇÃO DOS SEI VIÇOS
11.1. As medições dos serviços executados serão realizadas mensal nente após à execução dos serviços.
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11.1.1. Para efeito de medição, será considerado o que foi efetivamente executados e atestados pela
Fiscalização do Contratante;

11.1.2. A medição deverá ser entregue à Fiscalização para a devida conferência e processamento;
11.1.3. A medição não aprovada pela Fiscalização será devolvida à Contratada para as necessárias
correções, com as informações que motivaram a sua rejeição;
11.1.4. A devolução da medição não aprovada pela Fiscalização, em hipótese alguma servirá de pretexto
para que a Contratada suspenda a execução dos serviços;
11.1.5. Aprovada a medição, a Contratada deverá emitir a íàtura referente aos serviços medidos.
11.2. A medição será efetuada por item efetivamente executado de acordo com Especificações
Técnicasconstantes do Termo de Referencia e seus anexos do edital e Planilhas de Proposta de Preços com os

respectivos preços unitários ofertados pela Contratada, partes integrantes deste Contrato.
CLAÚSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
12.1. Após a aprovação da medição, a Contratada apresentará a fatura correspondente ao Contratante com os
valores devidos, a qual terá o prazo de 02(dois) dias úteis para aprová-la ou rejeitá-la;
12.2. A fatura não aprovada pelo Contratante será devolvida à Contratada para as necessárias correções, com
as informações que motivaram sua rejeição, contando-se o prazo estabelecido no item 12.1, a partir da data de
sua reapresentação;

12.3. A devolução da fatura não aprovada ou o pedido de revisão dos preços contratuais em hipótese alguma
servirão de pretexto para que a Contratada suspenda a execução dos serviços; ■
12.4. O Contratante efetuará o pagamento das faturas no prazo de até 30 (trinta) dias a contar da data de sua
aprovação;

12.5. O Contratante somente efetuará o pagamento dos valores devidos, após a comprovação, pela Contratada,
do recolhimento do FGTS, e do INSS. O recolhimento do INSS será efetuado nos termos do artigo 31 da Lei
Federal n° 8.212/91 (alterado pela Lei 9.711/98).

CLAÚSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS
13.1. A execução do objeto contratado será acompanhada por servidor indicado pela Secretaria Municipal de
Saúde, denominado FISCAL DO CONTRATO, por meio de Portaria, a quem caberá o acompanhamento, a
fiscalização, gerehciafhento do contrato e a certificação da nota fiscal/fatura correspondente ao objeto
executado;

13.2. Caberá à Fiscalização exercer rigoroso controle do cumprimento do contrato, em especial quanto à
quantidade e qualidade dos serviços executados, fazendo cumprir as disposições da lei e do presente Contrato;
13.3. A ação ou omissão total ou parcial da Fiscalização não ©cimirá a Contratada de total responsabilidade de
executar os serviços em questão, com toda a cautela e boa técnica;
13.4. Verificada a ocorrência de irregularidade no cumprimento do contrato, pela Fiscalização, deverão ser
adotadas as providências legais e contratuais cabíveis, inclusive a aplicação de penalidade quando for o caso;
13.5. A Contratada deverá permitir ao pessoal de Fiscalização, livre acesso às suas dependências, relativas aos
equipamentos, ao pessoal e aos materiais, fornecendo, quando solicitado, referentes aos serviços contratados;
13.6. A Contratada deverá cooperar quanto à observância dos dispositivos referentes à higiene pública,
informando à Fiscalização sobre casos de infração das posturas municipais.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA -DA RESPONSABILIDADE CIVIL E TRABALHISTA
14.1. As pessoas que a Contratada empregar para a execução dos serviços ora avençados não terão relação de
emprego com o Contratante e deste não poderão demandar quaisquer pagamentos;
14.2. Na hipótese do Contratante ser acionado judicialmente em razão'do descumprimento da legislação
trabalhista ou de natureza civil, com o julgamento de procedência da ação, o valor da condenação será

deduzido na medição subseqüente à data da condenação, ficando depositado em conta separada, até a solução
final do litígio;

14.3. A Contratada ressarcirá o Contratante de toda e qualquer despesa que, em decorrência de ações judiciais,
venha a desembolsar.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS PENALIDADES

15.1. Ao CONTRATADO que incidir nas hipóteses abaixo relaciér^das serão aplicadas as seguintes sanções,
graduadas conforme a gravidade da infração, sem prejuízo de sançíes civis e criminais, após o prévio processo
administrativo; garantida a ampla defesa e o contraditório:

DIAS D'AVILA
^

PREFEITURA MUNICIPAL

15.1.1. Advertência sempre que forem constatadas'infraçÕes leves.

15.1.2.Multa por atraso imotivado da execução do objeto do contrato, nos prazos abaixo definidos:
a)0,20% (vinte décimos por cento) do valor do contrato, por dia de atraso no prazo contratual, ou nos
prazos parciais das Ordens de Serviços/Fornecimento, limitadas a 20% do valor da fatura;
b) 0,20% (vinte décimos por cento) do valor do contrato, por dia de atraso no prazo estabelecido e
notificado por escrito pela Fiscalização para o cumprimento de determinações, na primeira vez,
limitadas a 20% do valor da fatura;

c)0,40%(quarenta décimos por cento) do valor deste contrato, por dia de atraso no prazo estabelecido e
notificado por escrito pela Fiscalização para o cumprimento de determinações, nas reincidências,
limitadas a 20%'do valor da fatura.

15.1.2.1. A multa dobrará a cada caso de reincidência, não podendo ultrapassar a 30% do valor
atualizado do contrato, sem prejuízos da cobrança de perdas e danos que venham a ser causados ao
interesse público e da possibilidade da rescisão contratual;
15.1.3.Suspensão com prazo máximo de 02(dois) anos^ conforme definidos abaixo:
a)de até 03(três) meses quando incidir 02(duas) vezes em atraso, por mais de 15 (quinze) dias;
b) de até 02(dois) anos quando praticar ato ilícito visando frustrar os objetivos do contrato, no âmbito da
Administração Pública Municipal.

15.1.4.Suspensão de até 02(dois) anos e multa sobre o valor do contrato, a depender do prejuízo causado
á Administração Pública Municipal, quando:
a) não atender às especificações técnicas e os quantitativos estabelecidos no contrato: multa de 10% a
20%;

b) paralisar a execução do objeto do contrato, sem justa causa e prévia comunicação à Administração:
multa de 10% a 20%;

c) fornecer o objeto em desacordo com os projetos básicos, executivos e termos de referência, que
apresente insegurança no desenvolvimento das atividades ou que comprometa a segurança das pessoas:
multa de 10% a 20%;

15.I.5.DecIaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública quando o licitante
incorrer por duas vezes nas suspensões elencadas no subitem 15.1.3 e 15.1.4;
15.2. A suspensão temporária do fornecedor cujo contrato com a Administração Pública esteja em vigor,
impedirá o mesmo de participar de outras licitações e contratações no âmbito do Município até o cumprimento
da penalidade que lhe foi imposta;
15.3. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública Municipal, enquanto

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria
autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração
pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da penalidade aplicada;
15.4. As multas aplicadas deverão ser pagas espontaneamente no prazo máximo de 05 (cinco) dias ou serão
deduzidas do valor correspondente ao valor da execução,' após prévio processo administrativo, garantida a

an^la defesa e o contraditório ou, ainda, cobradas judicialmente, a critério do MUNICIPAL DE DIAS
DAVILA;

15.5. Caso o valor da multa seja superior ao valor da garantia prestada, o contratado responderá pela sua
diferença, a qual será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração, ou, ainda,
cobrada judicialmente;

15.6. A multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais penalidades, a depender do grau da
infração cometida pelo contratado e dos prejuízos causados à Administração Pública Municipal, não
impedindo que a Administração rescinda unilateralmente o contrato;

15.7. As sanções previstas nesta Cláusula são de competência exclusiva do titular do MUNICÍPIO DE DIAS
D'ÁVILA, permitida a delegação para a sanção prevista no subitem 15.1.1, fecultada a defesa do interessado
no respectivo processo,;no prazo de 05(cinco)dias da abertura de vistas;
15.8. Os danos e prejuízos serão ressarcidos à contratante no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, após
prévio processo administrativo, garantida a ampla defesa e o contraditório, contado da notificação
administrativa à Contratada, sob pena de multa.
CLAÚSULA DÉCIMA SEXTA - DA RESCISÃO

ló.l.Constituem motivos para rescisão do presente Contrato as situações referidas nos artigos 77 e 78 da Lei

Federal n° 8.666/93 e suas alterações, a qual será processado nos terr los do art. 79 do mesmo diploma legal;
16.2. Na hipótese de rescisão determinada por ato unilateral e escrito aa Administração, ficarão assegurados ao

Contratante os direitos elencados no artigo 80 da Lei Federal n° 8.6 )p/93 e suas alterações.

^1^ PIAS D'ÁVILA
- PREFEITURA MUNICIPAL

CLAUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

17.1 O presente Contrato ou os direitos e vantagens de qualquer natureza, nele previstos, dele derivados ou a
ele vinculados, ndo poderão, sob nenhum fundamento ou pretexto, ser negociados, dados em garantia ou
caucionados, sem prévia autorização escrita do CONTRATANTE;

17.2. Serão,de propriedade exclusiva do CONTRATANTE,os relatórios, mapas, desenhos, diagramas, planos
estatísticos c quaisquer outros documentos por ventura elaborados pela CONTRATADA, referente ao objeto
deste contrato;

17.3. O CONTRATANTE reserva-se o direito de suspender temporariamente a execução deste. Contrato,
quando necessário à conveniência dos serviços, desde que previamente motivados, respeitados os limites
legais e os direitos assegurados à contratada;

17.4. As comunicações recíprocas somente serão consideradas quando efetuadas por escrito, através de
correspondência, ou documento de transmissão mencionando-se o número e o assunto relativos a este
Contrato, devendo ser protocoladas, datadas e endereçadas conforme o destinatário.
CLAÚSULA DÉCIMA OITAVA-DO FORO

18.1.Fica eleito o Foro da Comarca de Dias d'Ávila, Estado da Bahia, como o competente para dirimir
questões decorrentes do cumprimento deste contrato, renunciando as partes á qualquer outro por mais
privilegiado que seja.

-E.por;Kt^emjust^ e contratadas,- firmam as partes o presente.insírumento.em.04,(quatro);vias de igual feor^e
forma; naprésènça^de ditas testemunhas.
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MUNICÍPIO

DiASD'AVILA
PREFEITURA MUNICIPAL

EXTRATO DE CONTRATO N." 0164/2020
PROCESSO N": 020366-D

OBJETO Credenciamento de empresas para prestação de serviços assistenciais de saúde, no atendimento de

SINDROMES RESPIRATÓRIAS AGUDAS, especificamente COVID-19 no âmbito do Hospital Municipal de
Dias d'ÁvÍla, da Secretaria Municipal de Saúde de Dias d'Ávila-Estado da Bahia.
MODALIDADE: CHAMADA PÚBLICA N° 004/2020
NOME DA CONTRATADA:PREV CLIN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
CPF/CNPJ: 27.678.991/0001-12

VIGÊNCIA: Será até 31/12/2020 contados da data da sua assinatura
VALOR GLOBAL; RS 53.550.0Q(Cinauenta e três mil quinhentos e cinqüenta reaísL

Órgão / Unidade: 09/0902; Atividade: 2091; Elemento de despesa: 3.3.90.39.00; Sub-elemento: 3.3.90.39.99;
Fonte: 09.
DATADA ASSINATURA: 22 de outubro de 2020.

Jussara Márcia do Nascimento

Prefeita Municipal

CNPJ: N® 13.394.044/0001-95- Praça dos Três Poderes, Lessa Ribeiro, S/N, CEP:42.850-000, Dias D'Avila-Bahla

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: HATNRS2RBYATK1JXYJT0TW

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

