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BAHIA - - 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES - ESTADO DA BAHIA 
CNPJ N° 04.2 14.41 /0001-05 

CREDENCIAMENTO N °  06/2017 

PROCESSO ADMINISTRATI O N°595/2017 

CONTRATO N° 03 -2020 

Pelo presente instrumento o MUNICÍPIO DE LUIS EDI ARDO MAGALHÃES, pessoa Jurídica de 
direito público, inscrito no CNPJ sob o n° 04.214.419/0 01-05, com sede à Av. Rarreiras, n° 825, 
Centro, na cidade de Luís Eduardo Magalhões-BA, r este ato representado por seu Prefeito, 
Exmo. Sr. OZIEL ALVES DE OLIVEIRA, brasileiro, casado empresário e agropec orista, portador 
do Carteira de identidade PC sob n° 11673.945-26 5 P/BA, inscrito no CPF soÊ n° 502.801.809- 
00, residente e domiciliado nesta cidade, e o FUNDC MUNICIPAL DE SAUDE O LUIS EDUARDO 
MAGALHÃES, pessoa jurídica de direito público, inscrio no CNPJ sob o n° 11. 01.542/0001-17, 
com sede à Avenida Barreiras, quadra 09, lote 01, Centro, na cidade de Luís Eduardo 
Magalhães - DA, neste ato reprosentado por seu 5 cretário Municipal de Saúde, Sr. 	FELIPE 
MORGAM MELHLEM, brasileiro, casado, portador clá Carteira de ldentidad RG sob o n° 
10.515.784-3 SSP/RJ, inscrito no CP[` sob a n° 052.9W.567-76, residente e d miciliado nesta 
cidade, assistidos juridicamente pela Procuradora 	-oral do Município, Dro. ACIANA IZABEL 
COMES NADAL, brasileira, casada, advogada, insc o na CABIDA sob n° 63 542, doravante 
denominado CONTRATANTE, a de outro lado, a empresa, 	IOB-INSTITUTO DE OLHOS DE 
BARREIRAS UDA, inscrila na CNPJ sob n° 16.848.813/0)01-76, estabelecido na 4 ua . Café Filho 

134, centro, Barreiras-Da, nesle ato represeniada . or Samuel Flavio Braga eis Silva, inscrito 
no CRE sob n° 065.401.174-50 e no CRM/BA sob n° 02 047/BA, denominada CONTRATADA, teni 
cntre si, justo e acordada, mediania as cláusulas e co dições adiante estipulac as: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

O presente contrato tem como objeto 

Parágrafo Primeiro: A CONTRATADA obriga-se a ac itar, nas mesmas o 

acréscimo ou supressões nos serviços, em até 25% (vinte e cinco por c 

atualizada do Contrato (cri. 65, § 1°, da Lei n° 8. 66/93), os quais se 

aditamento formalizado nos lermos da art, 61 parri grúfo único. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO E CONDIÇÕES DE AGAMENTO 

Os serviços serão remunerados segunda o crilér de preço global, de 

valores fixados no edital a mediante ardem de ser ;o requisitado. Cada pr 
valor estimada para contratação. O contrato tem ) valor global estimado 

ic'ento e cinquenta mil reais). 

es contratuais, 

do valor inicial 

]rão mediante 

g 
corda com os 
ssional tem um 

R$ 150.000,00 



BAHIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO 

CNPJ 1V° 04.214.419 

Parágrafo Primeiro: O pagamento dos serviços SE 

emissão da Nota Fiscal (Pessoa Jurídica), que de\ 

assinado pelo Secr&ário Municipal de Saúde dc 

Responsável, e ainda, consiar em local de fácil visu 

em penh o; 

- ESTADO aA BAHIA 
-05 

efetuado em 10 (de4) dias após o 

rã conter atestado deJconformidade 
Luís Eduardo Mogalhãs ou Técnica 

zação, a indicação doi n° da Nota de 

Parágrafo Segundo: Pica expressamente estabel cido que no preço es ejam incluídas 

todas os custos diretos e indiretos requeridas fora é execução da abjeto especificado na 

cláusula primeiro deste instrumento, constituindo-se o única remuneração d vida. 

Parágrafo Terceiro: Somente serão pagos os senv'iç s que estiverem em con ormidade com 

os obrigações e especificações constantes na tabel i do Anexo 1 do Edital. 

Parágrafo Quarto: Quando houver erro, de qu quer natureza, na em ssão da Nota 

Fiscal/Fatura, o documento será devolvida medial mente para substituição e/ou emissão 
de Nota de Correção. Esse intervalo de tempo não será considerado para efeito de 

qualquer reajuste e/ou atualização monetária. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO 

O prazo de vigência do presente contrato é até dia 18 (dezoito) de março de 2021, a 

partir da data de sua assinatura, podendo ser pra rogado por iguais e sucessivos períodos 

até o limite de 60 (sessenta) meses, vigendo para as períodos subsequentes o preço fixado 

na contrato ou em tabela oficial publicada na lmpr nso Oficial. 

CLÁUSULA QUARTA - DOS RECURSOS FINACEIROS 
As despesas com o contratação, para a execução do objeto licitado, correão à conta das 

recursos constantes da orçamento do Órgão requisifonte, previamenle indicdo a saber: 

ORGÃO/UNIDADE: 02.09.100 - FUNDO MUNICIPAL Di 
PROJETO/ATIVIDADE: 
10.302.051.2051 - GESTÃO DAS AÇÕES DO HOSP. EI 
FONTE DE RECURSO: 02- SAÚDE 15% 
PONTE DE RECURSO: 14-SUS 
PROJETO/ATIVIDADE: 
10.302.051.2072 - GESTÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE 
FONTE DE RECURSO: 02-SAÚDE 15% 
FONTE DE RECURSO: 14- SUS 
PROJETO/ATIVIDADE: 
i0.301.051,2073-GESTÃO DAS AÇÕES DE MANUTEN 

SAÚDE - EMS 

AT. DR. GILENO DE SÁ 

PRONTO ATENDIMENTqD- UPA 

ÃO DA POLICLÍNICA MNFCIPAL 
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- 	Al-llA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDOAGALHÃES - ESTADO 

CNPJ N° 04.214.419/ 001-05 

FONTE DE RECURSO: 02-SAÚDE 15% 
FONTE DE RECURSO: 14-SUS 
ELEMENTO DE DESPESA: 
3.3.9.O.39.00.00000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI OS - pi 

CLÁUSULA QUINTA - DO REGIME DE EXECUÇ.S2.. 

O presente Contrato será realizado em regime de Empreitado por Preço Ok )bat, devendo 
os serviços, abjeta deste Contrato, serem prestadas 3or empresas devidamei ite habilitadas 

e qualificadas para as atividades a que se propõem de forma contínua. 

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATAUJA 

A CONTRATADA, além das obrigações contidas nes*  Contrata por 
	

ão legal, 

abriga-se a: 
a. responsabilizar-se integralmente par todo os compromissos asurnidos neste 

Contrato; 

b. arcar com toda e qualquer dano ou prejui 

CONTRATANTE o/ou a terceiras, par sua 

imperícia ou imprudência, ou de auxiliares q 

execução das serviços contratadas; 

c. zelar pela boa e completa execução dos s 

os meios ao seu alcance, a ampla ação fisc 
CONTRATANTE, atendendo prontamente às 

solicitadas; 
d. efetuar pontualmente o pagamento de toc 

venham a incidir sabre as suas atividades 

presente Contraia, inclusive as obrigações s 

seus empregadas; 

e. manter, durante toda a execução do C 
obrigações assumidas, todas as condições 

para a assinatura deste Contrato; 

f. prestar os serviços acima em alta qualidac 

condições aqui convencionadas, responsak 

executados: 

g. cumprir, dentro das prazos estabelecidos, a 

edital ou do contrato dele decorrente. 

de qualquer natureza causados ao 

a ou em cansequêcia de erros, 

estejam sob sua respoNsabilidade na 

viços contratadas e facilitar,  por todas 

izadora das prepostos dignados pela 
bservações e exigência ique lhe forem 

is as taxas e impostas qe incidam ou 

/ou sabre a execução1 do abjeto do 

ciais, previdenciárias e t abolhisias das 

ato, em campatibilifiade cem as 

habilitação e qualifft4açõo exigidas 

e padrão, nos 	a segundo as 

lizando-se inteqr 	pelas serviços 

obrigações assumidas 	r força deste 

CLÁUSULA SÉTIMA - DÁS OBRIGAÇÕES DO CONTRA 

1 



- 	BANIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO 

CNPJ N° 04.214.419 

A CONTRATANTE, além das obrigações contidas nes 

obriga-se a: 

a. publicar o resumo do Contrato e dos aditar 

Lei Federal n° 8.666/93; 

b. transmitir a CONTRATADA os informações nec 

c. designar preposfos para proceder ao ocom 
prestado, objeto do presente Contrato, co 

serviço, bem como anotar, em regisiro próf 
a CONTRATADA as ocorrências de quaisquer 

d. efetuar, nos prazos previstos neste Contrato. 

oriundos do serviço prestado; 

e. verificar e aceitar as faturas emitidos pelc 

inexatas e/ou incorretas, ficando, neste casc 

qual somente começará a fluir após a opre 

retificado, ou da Nota de Correção, não sen 
para efeito de atualização do valor contratu 

.GALHAES - ESTADO IA BAHIA 
)01-05 

Contrato por determi4ção  legal, 

na Imprensa Oficil, conforme o 

ssárias a prestação do srviço; 

andamento e à fiscaliza ão do serviço 

1 competência para otHtar  o efetivo 

ia, as falhas detectados e comunicar 
atos  que exijam medidas corretivas; 

o pagamento devido c4 CONTRATADA 

CONTRATADA, recusa ldo-os quando 

suspenso e prazo para pagamento o 

ntação da nova faturd, devidamente 
o considerado esse interfvalo de tempo 

CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO CONTRATUAL 

A inexecução total ou parcial do presente co 

estipulado nos artigos 77 à 79 do Lei Federal n° 8.6 
contratado os direitos do Administração previstos 

Parágrafo Único: Será assegurado a parte que tiv 

e o amplo defesa. 

ia, ensejo a sua rescisão  na forma 

3, ficando desde já re4onbecido pelo 

stes artigos. 
dado motivo á rescisão, o contraditório 

CLAUSULA NONA - DO VÍNCULO 

A presente contratação não gerará entre o COjITRATANTE e a CONTRA 

vínculo, principalmente, de caráter empregatício. 

fADA qualquer 

) CLÁUSULA DÉCIMA - DAS SANÇÕES 

A CONTRATADA será penalizado com multa equiv 

contrato, quando der causa à rescisão contratual. 

§ P - Õ atraso injustificado na execução do contr( 

penalidades, garantida a defesa prévia: 

a) Multa de 1% (um por cento) do valor do co 
bens ou execução de cronograma de serviç 

b) Suspensão temporária de licitar com a C 

legal; 

c) Declaração de inidoneidade 

	

te a 10% (dez por ce 
	

do valor do 

sujeitará a CONTRAT A às seguinies7 

	

por dia de atraso 	entrega dos 

NTRATANTE, atendido 	prazo máximo 

o 



BAHIA 

	

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO 	 - ESTADO DA BAHIA 

	

CNPJ N° 04.214.419 
	

1-05 

§ 2 0  - As sanções estabelecidas neste contra não eximem a CONTRATADA das 
responsabilidades civil e criminal que seu ato enseja 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA FISCALIZAÇÃO E AIOMPANHAMENTO  DO 
O Sr. Ednardo da Silva de Souza matrícula 10152 ca go Coordenador II, é r 
contratos, designado pelo Secretário de Saúde Felip Melhem Morgan. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA- DO FORO 
As partes elegem o foro da Comarca de Luís Edu )rdo Magalhães para c 
dúvidas que por ventura persistirem, após esgotarE m todas as tentativas 
amigável. 
E, por estarem justas e contratadas, as partes assinc m o presente instrumen' 
vias de igual teor e forma, para único efeito, com s testemunhas abaixo 
que produzam seus jurídicos e legais efeitos. 

Luís Eduardo Magalhães - BA, 11 de  março de 2020. 

ONTRATO 
jornável pelos 

iir quaisquer 
composição 

em 02 (duas) 
ssinadas, para 

OZIEL AWfl DE 01 
Prefei!oMunic 

FELIPEM€IIWAM P 

Secretário tvrt)ciPal 

TACIAA j2i5GOA 
/Prradora G 

IS TU DE OLHOS DE 
Contrata dc 

Testemunhas 

RA 

( 

Saúde 

ADAL 

IRAS LTDA 

Assinatura: ____ 	 v4Yt 	Asiinatura: 	 4 ioi 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARD MAGALHÃES - ESTADC DA BAHIA 

CNPJ N° 04.214.41 /000105 

§ 2° - As sanções estabelecidas neste contr te não eximem a CONTRATADA das 

responsabilidades civil o criminal que seu ata ensej r. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- DA FISCALIZAÇÃO EIACOMPANHAMENTO DO CONTRATO 

Õ Sr. Ednardc da Silva de Souza malrícula 10152 	rgc Coordenador li, é rsponsável pelos 

coniralos, designado pelo Secretário de Saúde Felipe Melhem Morgan. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO 

As partes elegem o tara da Comarca de Luís b 
dúvidas que par veniura persistirem, após esgat 

amigávei. 

E, par estarem justas e contratadas, as parTes assi 

vias de igual teor e forma, para único efeito, coi 

que produzam seus jurkJicos e legais efeitos. 

ardo Magalhães para dirimir quaisquer 
m todas as tentativas da composição 

im o presente instrume o em 02 (duas) 
as testemunhas abóix assinadas, para 

Luís Eduardo Magalhães - 3A, 9 de março de 2019. 

e 
2IE1AVSDE LI 1 

r 	ora 

Contratado 

Testemunhas 

Assinatura: 9ssinatura: 



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS E1 UARDO MAGALHA 
ESTADO DA BAHI A 

CNPJ: 04.214.419/00()1-05 

COMJJMCAÇÃO INTERNA /CONT 

DE: Gerência de Contabilidade 

PARA: Jinmiy Vance Bezerra Campos - Presidente da CPL 

DATA: 19/0312020 

Prezado (a) Senhor (a), 

Atendendo a solicitação através de Comunicação In crua referente a dotação 

financeira para: 
Objeto: Credenciamento de pessoas jurídicas na área de sa de para prestação de se 
laboratoriais, clínicos e exames, afim de atender as neees idades da Prefeitura M 
Eduardo Magalhães, informo a(s) seguinte(s) dotação(ões): 

ÓRGÃOIUNDADE: 02.09.100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUD - FMS 
PROJETO/ATIVIDADE: 
10.302.051.2051 GESTÃO DAS AÇÕES DO HOSP. E MAT. DR. GIL ENO DE SÁ 
FONTE DE RECURSO: 02- SAÚDE 15% R$25.000,00 
FONTE DE RECURSO: 14- SUS R$ 25.000,00 
PROJETO/ATIVIDADE: 
10.302.051.2072 GESTÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO -UPA 
FONTE DE RECURSO: 14 -  SUS R$25.000,00 
FONTE DE RECURSO: 02- SAÚDE 15% R$25.000,00 
PROJETO/ATIVIDADE: 
10.301.051.2073 GESTÃO DAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO DA PC LICIÂNICA MUNICIPAL 
FONTE DE RECURSO: 14- SUS R$ 25.000,00 
FONTE DE RECURSO: 02- SAÚDE 15% R$25.000,00 
ELEMENTO DE DESPESA: 
3.3.9.0.39.00.00000000 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSO JURíDICA 

IOB- INSTITUTO DE OLHOS DE BARREIRAS LTDA 

VALOR TOTAL: RSISO.000.00 
INFORMAÇÕES ADCIONAIS: 

CREDENCIAMENTO N° 006/2017 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N°595/2017 

Atenciosamente, 

l40 

 

Washington 

Lu. 

s Santos 

e 

médicos, 
1 de Luís 
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BAHIA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARI 
ESTADO DA BAHIA 

CNP3: 04.214.419/0001-05 

MAGALHÃES 

Luís Edua 
	Magalhães-BA, 19 d 

	
de 2020. 

Dli: Comissão Permanente de Licitação 

PARA: [Departamento de Contabilidade 

COMUNICAÇÃO 

Senhor Gerente, 

A Comissão Permanente de Licitação nec 
recursos orçamentários e financeiros, visando à 

conforme abaixo descrito: 

M 

de informações quanto àxistência de 

lização do Termo Ac 	ao contrato 

Processo Administrativo n °  59512017 
Credenciamento n° 006/2017 
Contraio Administrativo n° 033/2020 

Objeto: credenciornenio dep 

BA. 
Valor do Termo Aditivo: 150.000,00(centn e mil reais). 

Atenciosamente, 

de Licitação 

JIRA 



Prefeitura Munidpai de Luís Eduar 
ESTADO DA BAHIA 

CNPJ: 04.214419f0001-0S 

Sec. de Saúde - DAF n 2  0016 

Luís Eduardo Magalhàes - BA, 19 de Março de 2020 

Com mous cordiais cumurimentos. solicito a contratação da listada abaixo quS 

VALORES CONTRATOS -2040 

EMPRESA Valor Mensal Ifal 	Total 

1 

IOB - INSTITUTO DE OLHOS JE 
BARREIRAS LTDA R$ 12.500,00 R 	15 .000,00 

MEDICO SAMUEL FLAVIO BRAGA REI SILVA 

PROPRIO - R$ 75.000,00 

VINCULADO R$ 73.000,00 

UNIDADE DE ATENDIMENTO POLICLINICA /GILENV/UØA 

ESPECIALIDADE 1 OFTALMOLOGISTA/ 	/ 
VIGENCIA 112 MESES 	•/ 	í/ 

FELIPERG 
V'ai

LH 

Secretario M Saúd 

Decreto 0812037 

A Uma Sra. 
PAMELLA SAKIE DE A. SANUMOTO BARCELLO 
DIRETORA DE CONTRATAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO 
PREFEITURA MUNICIPLA DE LUIS EDUARDO MAGALHÀES 

Diretoria o'ø 



Italro, 1emprosário, rra$ctc 

de Identidade RG 14 7 

na Rua Padre Alfredo Na 

53, Qu k;Dt Late 07, Bei 

junta Co 

Jn° ItS4EL&1310001-78, 1 

im a redação a tarada pelo 

tro de Ernpresáito em Sot 

}OA SILVA ÍtCR1% br 

na, PE nascida em 2Wfl 

SSPIBA, e CPF ti°  1Í7A 

ri°  53, Quadra 0, Late] 

)4-23fl, passando a cons 

pelo presente Contrato 

em 

111182 

ar, n 

7804-

a Vila 

ercial 

rendo 

rL 10 

dad 

ilewo, 

Lt45-

todos. 

o tipo 

al ao 

Cí 
N 

CONTRATO 

5AM UEL FUAMO BR.4 REIS SILVA brasileiro, 

213106f1987, natural de TereSa P1, portador da CM 

SDS/PE. e OPE NO 065.401.174,30, residente e domicilia 

53, Quadra O. Lote 07 fundos, Bairro Vila Regina 111 Bati 

330, empresár3o com sede na Rua Padre Alfredo Hasler, 

Regina III, Barreiras, Estado da Bahia, CEP 47804-330, 

da Estado da Bahia, sob NIRE ri0  29104751571 e no Cl 

uso do que permita o Y cb cri, 966 da Lei rf 10.4&8/2C10 w,-' 

 Lei complementar n° 12812008. ora transforma seu reI 

Empresária, uma vez que adrnlliu o atia -iUPR& itA 

casado em comunhão parcial de bens, naturá de 

empresária, portador da céduLa. de ide 'jda e tf 21& 

34, residente e domiciliado na Rua Padre Pdfredo -1-1 

Bairro Vila Raqina lR B*rttas. Estado da Bahia. CEP 

juridko Sociedade Umttada, a qual se regerá, cera 

qual se obrigam nb,flmerT iqd oadoa 

Cláusula V O capital soco é ria 32DMQPMO ze*is e te mil reais), d4Jdo 
em SZLOUQ (trazeMos e vinte mil), quuts de fl$ 1,001 real) cada uma, neste ato 
totalmente subsorilo e integralizado em moada corretMe CUPaíS, dístrlbutfr entre o$ sóios 
da seg~ 

Sbcios Qi, tas Valor R$} - 

SAMUEL FLAVIO BRAGA REIS SUJA 128 009 1 OQ 
flIPREZ FLAVlCK&VA AMORIM 19 000 192-000,00 

32 000 320. 0 	,00 ____ 



utlar O objeto social é Atividade médica ambuiatol restrita a consultas, ativi 
de atendimento hospitalar, exceto pronto - socorro e unldad para atendimento de ur 
atividade médica ambulatorial com recursos para rSização de exames ccmpIementa 

Clausula a  —A socieda gura sob o nome empresarial e 	INTITTÇ DE O 
DE BARREIRAS LTDAÇ  e tem sua sede e domicilio na F us Padrc P&fjdo Has!er,, 

Quadra O, Lote f}7, Bairro 'vila Regina Rir Barreiras, Estado a Bahia, CEP 47804330. 

Cláusula 45  - As quotas são indivisíveis e não poderá4 ser cedidas ou transfe 
terceiros sem o consentimento da outro sócio, a quem 4a assegurado, em iguab 
condiç~5es e preço direito de preferência para a sus aquisição se postas à 
formalizando, se realizada a coesão delas, a aRemçào cejtratual pertinente. (art t 
1.057, CC!2UO2). 

2lusu1a & - A sociedade iniciou suas atMdattos em 

será por tempo fndetenrjinado 

Çjusula sa - A admLnistraçàn da sociedade caberá e 
sócios SAMUEL FLAVIO BRAGA REIS SILVA e  JUARFZ 
os poderes e atribuições de representação ativa a 
extraudicialrnente, podendo praticar todos os atos compr 
de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome 
fazê-lo am atMdades estranhas ao inWsse social ou as 
qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como cri' 
sociedade, sem autorização do(s) aukos) sôcics). - 

6.1 Os administradoras receberão um orá-labore 
mesmos, no inIcio de cada exercício ,  sociat, re 
seus limites. 

Clausula 'P - Ao término de cada exercício social ,  em 31 dê dezembro, o ad 
prestará contas justificadas da sua administração, procdendo á elaboração do 
do balanço patrimonial e do balanço de resultado ecc$iõmico, cabendo aos 
proporção de suas cotas, os lucros ou perdas apuradas. (+rt.  1.065, C012002). 

2AL42ua  82  - Nos quatro meses seguintes ao 
	

o do exercido social, os moe 
deliberarão sobre as contas e desigoprão adminlstr 

	
quando for o caso. (arts. 1 17 e 

1.072, § 2e ad 1.078 CJ2002. 	-. E 

W2012 e iP0  da cu 

conjunto o  isoiadarnentc 
kViO DA SILVA M1OWP, 
siva na sociedade, jqdic 
didos no objeto social,. se 
ipresarial, vedado, no en 

* obrigações seja em 
• ou alienar bens imôvÕ 

fixado de comum acorde: sri 
es normas fiseS iigartes 

a 
de 

at 

aos 
mm 
1 e 
pre 
fio, 

de 
da 

, 05  

'os 

ador 

ãrio, 
na 



penas da lei, de que n 

por IS especial, ou em 'i 
s 0, a pena que vedO, 

crime falimentar, de pre 
onomia popular contra o 
noorréncia. contra S rek 

estão 

le de 

& que 

CL - 

(jpça\ 
\ë / 

Cláusula W - A sociedade poderá a qualquer i 

dependScié, mediante alteração contratual assinada 

C Iâusuia 10' - O falecimento de qualquer dos quoti 
poderá continuar com os herdeiros do de cujos, salvo 

pSa dtoiução de mesma 
10-1 Os herdeiros., através de seu inventedante -ou 

da sociedade. 
10,2 - No caso de retirada de sócios ou disscluç 
considerada peio montante efetivamente realizado. Itqt 

patrimonial da sociedade, verificada em balanço- - 
resolução 

Cláusula 11 1  - Os administradores declaram sob 

impedidas de exercer a administração da socledad 
condenação criminal, ou por se encontrar sob os et 

ternporar{arnente, o acesso a cargos públicos ou 
peita, suborno, concussão, peculato, ou contra a 
financeiro nacional contra normas de defeaa da  
consumo, fé pública ou a propriedade. 

abrir ou fechar filiais 1 
	outra 

todos gss&iGt rr ri 

nab 8eóIvr - sotd 
	

que 
as súcias m!tai5Õscentes 

resentante legal, poderão rtirarse 

da sociedade, o valor das quotas 
tf-se-á com base na- situaçá 

pecialmenie levantado â data da 

Cláusula ir Todo dia. 31 de dezembro de qada 4o  será procedido o 1 
	

do 

balance do exercido, sendo que os Lucros ou preju4os verificados serão 
	

OU 

suportados pelos sócios, na proporção da suas quotas re capital. 	- 

Cláusula IY 	..... dos só.is desej4sm retirar-se da socicdede.í  deverá 

notificar o outro sócio, por escrito, e seus haveres- IP4 serão reemt,oSdoa na m4alidacte 
que se astabelace na cláusula 1Y deste instrumenta 

Cláusula l4 - A retirada, exclusão ou morte do sócio 1não o Ume, ou a seus herdfros, cia 
responsabilidade pelas obriga~ sociais anteriores, .até 2 (dois) anos. após av4bada a 
resolução ci a sociedada 

cláusula 1s 	Fica eleito o Poro desta Coma 
	para qualquer ação funda a neste 

contrato, renunciando-se.-&Q ualquer outro por muito 
	

eclal que seja. 



E por se acharem em perfeito acordo, em tudo que 
lavrado, obrigam-se a cumprir o presente contrato, assinar 
teor e forma, com a primeira via destinada ao registro e 
do Estado. 

neste instrumento particula 01 
snt jJ.3 vias de i 

1uIyanento ! 
	

Cern e 

ras - B '09-CE  Pirço de 2 
-F 
-'-- t 

SAMUEL FLWFD BRAGA REÍqrSIL\M 

£ 

e J&JN 	
CO EStno DA BA .a' CEpnrjcoo REJ5T 	 RrA 

24fqj15 

Jwz, /2 



ALTERAÇÃO CONTRATUAL W 1 e 
	

DA SOCEDAI* 

SAMUEL FLAVIO BRAGA REIS SILVA, necionall4de BRASILEIRO, nas 
em 2610611987, SOLTEIRO, MÉDICO, CPF n°  065,Ç1 174-50, CARTEIRA 
IDENTIDADE & 7218Í82, órgão expedidor 505 9E. residente e domidli 
na RUA PADRE ALFREDO SASLER N° 5, MORADA DA L 
BARREIRAS /SÃ, CEP 4L808-245, BRASIL. 

JUAREZ FLAVO DA SILVA AMORM, nadonalid4de BRASILEIRO, na 
em 2010611954, CASADO em COMUNHÃO 1 PARCLAL DE E 
EMPRESÁRIO, CPIr n° 107  D4 145-34 CARTEIRA DE IDENTIDAO 
210536007, órgão exoedidor SSP - BÁ, residcmás e domiciliado na 
PADRE ALFREDO HASLER N° 53, MORADA DA 141*, BARREIRAS/BA, 
47808-245, BRASIL. 

CONSOLIDAÇÃO DO 00P41R %TO 

ST1TUTQDEOL}4QSff3EsARr L2tSLTDA 
ClIPJ: 1t84t81310001-7( 

Reç 81800000195782 

CarliOco e Registro so* o o' 87788321 em.3i(0&2t3ló 
FtokjcrÂc 168371035 de 30/08/2016 
Nome ria empresa 100 MST'TtPC DE 21H05 DE 2/jERF1rAS 1 34 NIRF 29204174064 
Este dom tia f eri pode se' gen5ado em Mlpifreqm tco* 0030W odp. 1 TENflCACA000CUMEN1 05/AU/Eh 
0hmu8a 136926868492243 
Esta cópia 102 autenticada 4,?teimenle e assinado em 31/05/2018 
por H&io Por1e2 Ramos - Secretádo Gera 



JUAREZ FLAVIO DA, SILVA AMORIM, nadcnatjd 
em 20105/1954, CASADO em COMUNHÃO 
EMPRESÁRIO, CPF & 107A04.14534, CARTE 
219536007, órgão expedidor SSP BA, reakicri 
PADRE ALFREDO HASLER N° 53, MORADA DA. L 
47.806-245, BRASIL. 

CONTRATUAL P44  1 a 

SAMUEL FLAVO BRAGA REIS SILVA. raierSdae BRASILEIRO, nascido 
em 2810611987, SOLTEIRO, MÉD ICO, CPF no 065Â(l117450, CARIEIRADE 
IDENTIDADE n° 7218162, órgâo expedidor 80$ PIF, residente e domiciliado 
na RUA PADRE ALFREDO HASLER N° 53 MORADA DA LUA, 
BARRE1RAS/BA, CEP 47S06-245, BRASIL 

CLÁUSULA PRIME*IUt A sociedade usa a deu 
INSTJffQQgDE BARflRAS 

CLÁUSULA SEGUNDA: A sociedade tem sua 
134, Baimx Centro, BarreirafBA, CEP 47,800481, 
16248,81310001-76. 

na Rua Café Filho n 0  
opera com a CMFJ no 

Paragr*fo Calco: A sociedade podará abrir em uaiquer parte do paS, 
agências, escritórios, fsliaie e sucursais, ahibuindo4he um valor der capital pera 
efeitos raS 

CLAL$SULA TERCEIRA: O objeto social é: 

- Atividade módica ambu%atorkd reflita e consultas, 
hospitalar, exceto pmhln - sacorro,e unidades trana 
atividade módica amtwiatoriai c4n recursos par 
complarnentares. V 

vidades da atendimento 
sudirnenie de urgêncb,; 
realização de exames 

Rraq; 81800000760752 

Certifico o Repisbs sob o .' 9774632 em 31.0EJ2018 
Protocolo 188371036 de :30/052018 
ot da empresa lOS - INSTITUTO DE OU-lOS DE BARREIRAS 

JUCER Este r cwneneo ode ser verificado em httpl/k$Nucsrhagov.hr 
Chancate 1361J26880492 240 
Esta cópia foi autenticada dhgitalmenie e assinada em 31/052018 
por Hélio Rodela Ramos.- Sersetário Geral 

NIRE 29204174604 



*mentos bancários; 
empresas desde que ri 

ente e investimentos, 

Req 8 l805000795782 

CLÁUSULA QUARTA: O capital social é de R$ 324000,00 (trezentos e vinte 
mil reais), divididos em 320.000 (trezenias e vinte n$) quotas no valor unitário 
de R$ 1,00 (um real) cada, integralizadas em rnoed a corrente do Pais, asóim 
subscritas: 

CLÁUSULA QUINTA A sociedade iniciou suas ativi4lades em 13 de Setembro 
de 2012 e seu prezo é indetemiluado. 

CLÁUSULA SEXTA; As quotas são indivisíveis e M  poderáo ser cedidas ou 
transferidas a terceiros sem o consentimento do Iiutro sócio, a quem fica 
assegurado, em igualdade de condições e preço dijeto de preferência pata a 
sua aquisição se postas à venda, tõrmalizando, se r$alizada a cessão delas, a 
atteraç0 contratual pertinente. 

CLÁUSULA SÉTIMA: A responsabiiiciade de cada 
	

:o é restrita ao valor de 
suas quotas, mas todos respondem solidariame 	pela integmflzação do 
capital social. 

Ceitrico o RegS/ro sob o n°97788321 em 31/08/2018 
Pmtocdo 188371038 de 30(08/2018 
Nome de empresaOB tNSIJTWD DE Otilos DE BARREtRÂS L 

JOCER Este docísmmto pode sar verífloado em flttpJ/re4oceb.baoe.br/8  
Chene&e 138828888492248 
Esta cópa foi autenticada digiiairnente e asswmda em 3110812018 
Por H&io Rorteta Remos ,  Sor-retárto Geral 

MIRE 22204174868 



DA SOCIEDADE 

Parágrafo Segundo: A empresa poderá ser 	suada por procuradores, 
desde que indicados pelos ~os, por proc 	pública ou particular, de 
acordo com o casa 

CLÁUSULA DÊCMA: O exercido andei coincide 	o ano civil- Inicia-se 
01 de janeiro a seu térmIno será em 31 de dezemt 

	
cada ano. 

Parágrafo Primeiro: Ao finei de cada exercício l  social, proceder-se-2 
levantamento do balanço geral para a verificação d4s lucros ou prejuízos e. 
súcias deliberarão conjuntamente sobre os resultadof do exercido findo, 

Parágrafo Segundo: Para a aprovação do 	

I

tágeral, demonstrativo 
resultados e demais cegas integrantes das demonçties financeiras, e ou 
demais delibera~,, osarrotos se reunr ão ate o 30 de abril do exare 
seguinte. 

Parágrafo Terceiro: Os lucros li:quidos serão dL$tibuidos aos sóclos 
proporção igual ao número de cotas que cada um pc4suir, poderão ser: 

1 Levados à conta contábil de lucras acurnr4dos; 
2. Levados à conte contábil de reserva de lucfos; 
3. Serem capitalizados corno aumento de cadital; 
4. Serem pagos em dinheiro. 
5, Se houver prejufres, serão mantidos aro oMa especial, para 

amortização. 

Parágrafo Quarto: A sociedade poderá levantar hala4ços  intermediários, e aç 
tributados, deliberarão os súcios em reunião corrjt4nta, dando4hes o deaf 
necessário. 

Parágrafo Quinto: As convocações dos sócios 1 entre si bem como 
deliberações, se da,ão segundo o que prevê o aput da cláusula déci 
quarta. 

—: 

Req: Si30{X)OD795782 Pá&rre 4 

Certifiesa Registro subarf 97783321 em, 3l/08/2016 
Protocolo 186971038 tie 3Of08/2OItt 
reme da empresa 105 INSTITUTO DE 00103 DE SARRE3RAS 

ÀV? CEAR 	Sem documento pode ser veüfir,ado em htlp'Jlre* useS isa.90&br 
Chanceis 136926588492248 
Este cúpol lei eutanlicada digitalmente e assInada em 31J0812018 
por 541io Porteis Perece . Secretário Gerei 

NIRE 29204174664 



CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: Falecendo ou in$rditado qualquer sócio, a 
sociedade continuará suas atMdades com os h4rdeiros, sucessores e o 
incapaz. Não sendo passível ou inexistindo intere4se destes ou dos sócios; 
remanescentes, o valor de seus haveres será apurad i e liquidado com base na 
situação patrimonial da sociedade, à data da resolução verificada em balanço 
especialmente levantado. 

Parágrafo Único; O mesmo procedimento será edo edo em cubos casos em 
que a sociedade resolva em relação a seu sócio. 

CLAUSULA DÉCIMA QUARTA: A convocação pai a a reunião das côdea e 
administradores poderá se dar através de telefone, fax, email ou telegrama, 
verbal, e, sua deliberação não dependerá de núme4 mlnimo de sadios para a 
provação. 

Parágrafo Único: Os sócios poderão deliberar por4nictito sobreassuntos 
sociedade, dispensando a assembleia ou a reunião, 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: Os casos omissos o presente contrato a 
regulados pela legislação 4ente esupletivamente pela Lei 6.404/76 LS 
Sociedades Anônimas. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: O foro para o 
direitos e obrIgações resultantes do 
SARREIRAS/BA, 

E, pr estarem asíim justos e contratados, as: 

X BARREIRAS/BA, 30 de agosto 

e o cumprimento 
social permai 

este instrumento, 

2018. 

Rsqr 81800000795782 
	

Pügina .5 

CodIfica o Registro sob o a' 97788321 em 3110812018 
Ptotocoa 1883710a6 de 3010812018 
Maine da empresa 1013 N5 

"r 	
DE OLHOS DE BARREiRAS 

1 UCES 	date dac'nento pode ser verIficado era hflp://reIn4iceb.ba.gov .briA 
Ctroocele 136g28888492248 
Esta cópia foi autenticada dkxitalmeote e assinada em 31/08/2018 
par Hélio Poda/2 Famas ssotá&, Deral 

MIRE 29204174684 



ÀCEB 

1€8371o5 

0D2 WrERAOÃO 

021 ALTERACÃO DE DADOS (EXCETO NOME 

MATRÍ/, 

3QOP1-76 
FKX) O KLG S1R() EM 3 

7. 	...... 

Secnstár(o GerS 

Junta Coinomíai do Estado da Saha 	 31/03P2018 
Certifico o Regisko sob rC 87788321 em 3110812078 
Protocolo 188371938 de 30I082018 
Nome de empresa 101' INSTt TiLrrO DE OLhOS DE BARREIRAS 1 DA MIRE 29204774684 

JUCEB 	Este decím7en to pede ser veriOcedo era h1tp;/ire9in4ucebtaxtovbrM SFENTICACA00000MEN1OS 
ChacaIs 136926885492248 
Esta cópe los sotenócada d5gitatmente e assinada em 31/0812018 
por Hélio Porteia Rmnos Seoretáno Gerei 



D 

ALTERAÇÃO CONTRATUAL N°2 DA SOCIEDA 
OLHOS DE BARREIRAS L' 

IOB IOB - INSTITUTO 

CNPJ n'16.848.81310001- °16,848.813/0001- 

SAMUEL FLAVIO BRAGA REIS SILVA nacionalidae BRASILEIRA, nascido 
28106/1987, SOLTEIRO, EMPRESARIO, CPF n° 064401.174-50, CARTEIRA 
IDENTIDADE n'7218162, órgão expedidor SDS PE, *sidente  e domiciliado(a) n 
RUA PADRE ALFREDO HASLER, 53, MORADA DA LUA, BARREIRAS, BA, 
47806245, BRASIL. 

JUAREZ FLAVIO DA SILVA AMORIM ríacionalidaAle BRASILEIRA, nascido 
20i06/1954. CASADO em COMUNHÃO PARCIAL D 37  BENS, EMPRESARIO, 
n° 107,404.145-34, CARTEIRA DE IDENTIDADE n 219536007, órgão exped 
SSP - BA. residente e domiciliado(a) no(a) RUA PALRE ALFREDO MASLER, 
MORADA DA LUA, BARREIRAS. BA, CEP 47806245, BRASIL. 

Sócios da sociedade limitada de nome empresarial IOB INSTITUTO DE OLHOS 1 
BARREIRAS LTDA, registrada legalmente por contratc social devidamente arquiv 
nesta Junta Comercial do Estado da Bahia, sob NIRE n 29204174664, com sede F 
Gafe Filho, 134 , Centro Barreiras, BA, CEP 47.800 181, devidamente inscrita 
Cadastro Nacional de Pessoa JurídicaiMF sob o n° 16148.813/0001-76. deliberam 
pleno e comum acordo ajustarem a presente alteração e ntratual, nos termos da Lei 
10.406/ 2002; mediante as condições estabelecidas nas cl 'usulas seguintes: 

CESSÃO E TRANSFERÊNCIA n4 QUOTAS 

CLÁUSULA PRIMEIRA. O sócio JUAREZ FLAIVIO DA SILVA AMC 
transfere sua quotas de capital social, que perfaz o valor otal de R$188.800.00 (C 
Oitenta e Oito Mil e Oitocentos Reais). direta e inc tritamente ao sócio SAN 
FLAVIO BRAGA REIS SILVA, da seguinte forma: sócio transfere parte de 
quotas, dando plena, geral e irrevogável quitação. 

Após a cessão e transferência de quotas, fica assim d 
SAMUEL FLAVIO BRAGA REIS SILVA, com 31 
Oitocentos) quotas, perfazendo um total de R$ 316.8 
Oitocentos Reais) 
JUAREZ FLAVIO DA SILVA AMORIM, com 3. 
perfazendo uni total de RS 3.200,00 (Três Mil e Du2 

DA 

CLÁUSULA SEGUNDA.. A administração da 
isoladamente aos sócios SAMUEL FLAVIO 1 

'Trezentos e Dezesseis 
(Trezentos e Dezesseis 

rês Mil e Duzentos) 
Reais) 

caberá em conjunto 
IS SILVA e JUA 

Req: 81900060898553 
	

Página 1 

Certifico o Registro sob o n°97891140 em 1910812019 
«a 	Protocolo 195970071 de 1610812019 

Nome da empresa los - INSTITUTO DE OLHOS DE B. 
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucE  
Chancela 125838445223369 
Esta cópia foi autenticada digitaimente e assinada em 1 
por Tisna Regila M G de Araújo - Secretária-Geral 

LTDA NIRE 29204174664 



ALTERAÇÃO CONTRATUAL N°2 DA SOCIEI 
OLHOS DE BARREIRAS 

CNPJ n° 

FLAVTO DA SILVA AMORIM. com  os poderes e atr 
passiva na sociedade, judicial e extrudicialmente, 
compreendidos no objeto social, sempre de interesse d: 
nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em a 
social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer 
como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, 
sócio(s). 

DA DECLARAÇÃO DE 

CLÁUSULA TERCEIRA. O(s) administrador(es) dcc 
não está impedido de exercer a administração da so 
virtude de condenação criminal, ou por se encontrar 
vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos pC 
de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculatc 
contra o sistema financeiro nacional, contra normas de 
relações de consumo, fé pública ou propriedade. 

DA RATIFICAÇÃO E 

CLÁUSULA QUARTA, O foro para o exercício e 
obrigações resultantes do contrato social permanece BA 

CLÁUSULA QUINTA, As Cláusulas e condições 
e que não foram expressamente ntodificadas por esta 

E. por estarem assim justos e contratados, assinam este 

BARREIRAS - BA, 14e agosto 

oFinor' SAMUEVFIÂVIO BR, 

o 

1013 - INSTITUTO 

uições de representação athfa e 
adendo praticar todos os atos 
sociedade, autorizado o uso do 
'idades estranhas ao intersse 
os cotistas ou de terceiros, tem 
cm autorização do(s) outro(s) 

ara(m), sob as penas da lei, que 
edade, por lei especial ou em 
b os efeitos dela, a pena i jue 

,licos, ou por crime fahmen ar, 
ou contra a economia popu ar, 
fesa da concorrência, contrt as 

cumprimento dos direi 
EIRAS - BÁ, 

Ias em atos já arqui 
continuam em vigor. 

SILVA 

r 

Req: 81900000898553 

Escrevente 

Certifico o Registro sob o n°97391140cm 1910812019 

 

Página 2 

Ml 	
Protocolo 195970071 de 1610812019 
Nome da empresa lOS - INSTITUTO DE OLHOS DE 

J 	Este documento pode ser verificado em http://regin.juc  
Chancela 125838445223369 
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 
por Tiana Regila M O de Araújo - Secretária-Geral 

LiDA NIRE 29204174664 

 



TERMO DE 

NOME DA EMPRESA 	11011 - INSTITUTO DE OLhOS DE BARREIRAS LIDA  

PROTOCOLO  195970071 - 16!08/2019  

NATO 002- ALTERAÇÃO 

ENTO 021 ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EN °RESARIAL) 

MATRIZ 

NIRE 29204174664 
NPJ 16.848.81310001-76 
ERlIFICO O REGISTRO EM 19/0812019 

5! 

.- 
1 	.. 

IYt/\Yj ' 

H 6 r2 

TIANA REGILA M G DE 

Secretária-Geral 

Junta Comercial do Estado da Saha 	 19/06/2019 

Certifico o Registro sob o n°97891140 era 1910812019 
Protocolo 195970071 de 1610812019 
Nome da empresa 108- INSTITUTO DE OLHOS DE BARREIR1 LTDA NIRE 29204174664 
Este documento pode ser verificado em http://regin ]ucebba.go 
Chancela 125838445223359 
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 191081201 
por Tisna Regila M O de Araú]o - Secretária-Geral 
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CADASTRO NACIONAL  mY1i *1Is1 

L 

NUMERO DEINSCRIÇÃO 

1 COMPROVANTE DE IN-SCRlÇÃO E DE DATA DE ABERTURA 	1 
16.848.813/0001-76 

1TUAÇÃO 
1310912012 

MATRIZ CADASTRAL 

lOS - INSTITUTO DE OLHOS DE BARREIRAS LTDA 

* 	 ME 

86.30-5-03 - Atividade médica ambulatorial restrita a consultas 

86.10-1-01 - Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro é 
86.30-5-02. Atividade médica ambulatorlal com recursos para realização de 

206-2 - Saciedade Empresária Limitada 

1 LOGRADOURO NUMERO  
R CAFE FILHO J [ 

1 CEP fliiicrpi 
47.800-1 81 BARREIRAS 

ELETRÔNICO rEEDNr I ENDEO 
CPARA

REÇ
NASA@HOTMAIL.COM  1(77)  3612-5577 

ATIVA 

para atendimento a urõncias 
complementares 

1310912012 

Aprovado pela Instrução Normativa REB n°  1.863, de 27 de dezembro 
	

2018. 

Emitido no dia 1310312020 às 11:03:36 (data e hora de Brasília). 	1 	 Pági4a 111 



18/03/2020 

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

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE UÉBITOS RELATIVOS AOS 
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA IDA UNIÃO 

Nome: IOB - INSTITUTO DE OLHOS DE BARREIRAS L 
CNPJ: 16.848.81310001-76 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrai e inscrever quaisquer drvidas  de 
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que virem a ser apuradas, é certifftlado  que: 

1. constam débitos administrados pela Secretaria da iReceita Federal do Brasil (FB) com 
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da L4 n° 5.172, de 25 de outubro de 1966 - 
Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto dei  decisão judicial que determina sua 
desconsideração para fins de certificação da reularidde fiscal, ou ainda não vencidos, e 

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (E AU) na Procuradoria-Geral da Fazenda 
Nacional (PGFN). 

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este docunjsnto tem os mesmos efeitos qa certidão 
negativa. 	 1 
Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas iliais e, no caso de ente feder tivo, para 
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à s tuação do 
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inc iusive as contribuições sociai previstas 
nas alíneas 'a' a 'd'do parágrafo único do art. 11 da Lei n°8. 12, de 24 de julho de 1991. 

A aceitação desta certidão está condicionada à verificaçã de sua autenticidade na Int rnet, nos 
endereços <http://rfb.gov.br > ou <http://www.pgfn.gov.br >. 

Certidão emitida gratuitamente com base na Portària Co 
Emitida às 17:32:36 do dia 1710312020 <hora e data de E 
Válida até 1310912020. 
Código de controle da certidão: 1 692,DBC5.CAA3.0A55 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

RFB/PGFN n°1.751. de 2111312014. 

111 



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 
	

Emissão: 	 14:43 

UU  
SECRETARIA DA FAZENDA 

Tributários 

	

(Emitida para os efeitos dosarVa. 113 e 114 da Lei 3.956 
	

11 de dezembro de 1981 - 

Tributário do Estado da 

Certidão N° 

SAZÃO SOCIAL 

IDE INSTITUTO DE OLHOS DE EAItREIRAS LT 

INSCRIÇÃO ESTADUAL 
	

CNPJ 

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de resp nsabi!idade da pessoa física ou jurdica acima 
identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria. 

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistên4a de débitos, inclusive os inscritos Ina Divida 
Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o dirtito  da Fazenda Pública do Estado a Bahia 

cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurtos  posteriormente. 

Emitida em 0310212020, conforme Portaria n 918129, sendo válida po 60 dias, contados a partir da data le sua 
emissão. 

A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER IIPROVADA NAS INSPETORIAS 

	

FAZENDÁRIAS OUVIA INTERNET, NO ENDERE 
	

http:Jíwww.sefaz.ba.gov.br 

	

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

	

Secretaria da Receita Federal do Minist 
	

Fazenda. 

Página 1 de 1 



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS 
DIRETORIA DE TRIBUTOS 
AVENIDA RAFO DO RIO URANCQ 149 VILA RICA - CENTRO EMPRESARIAL 
~EIRAS SÃ - tER. 4751V-CIO 
FaRE(S) (7 )3514-7- 	4PJMF:13O54.405100O1-95 

Nome/Razão Social: 108 INSTITUTO DE OLHOS DE 

Nome Fantasia: 

Inscrição MunicipaL 000013325 	 CPF/CNPJ: 

Endereço: 	 RUA CAFE FILHO, 134 CENTRO 

BARREIRAS 	- CEP: 47800-181 

CONFORME DISPOSTO NO APT, 206 DA LB N°5.172, 

TRIBUTÁRIO NACIONAL, ESTE DOCUMENTO TEM OS MÊS 

EXPEDIDA DE ACORDO COM O ART. 205 DO REFERIDO 

CONTRIBUINTE ACIMA IDENTIFICADO SOMENTE DÉBITOS 1 

DA FAZENDA MUNICIPAL DE COBRAR QUAISQUER DÉB 

POSTERIORMENTE. 

Data de Emissão: 2710212020 

5 DE OUTUBRO DE 1966, 

EFEITOS DA CERTIDÃO 

GO, POR EXISTIREM EM 

ELADOS, RESSALVANDO 

QUE VIEREM A SER 1 

1110] ii [CI 

)ME DO 

DIREITC 

Validade: 30 (TRINTA DIAS  ***********************k** 

Esta certidão abrange somente o contribuinte acima identificado. 

Observações: 

Código de controle da certidão: 039000244820 

I1llI 1 i i 	i 	irn 
ErnisOSERTo 

Atenção: Qualquer rasura tornará o presente documento nulo. 



1310312020 	 Consulta Regularidade te Empregador 

* &A rowc UVIUA DLR-L 

Certificado de Regularidade 
do FGTS CRF 

Inscrição: 	15848813/0001-76 

Razão Social:IOB INSTITUTO DE OLHOS DE BARREI AS LTDA 

Endereço: 	R CAFE FILHO 134 / CENTRO! BARREI AS! BA 147800-181 

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribui4ão que lhe Confere O Art. 
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, ceRifica  que, nesta data, a 
empresa acima identificada encontra-se em s)tuação regular perante o 
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTI. 

O presente Certificado não servirá de 
	

'a contra cobrança de 
quaisquer débitos referentes a contribui 

	
e/ou encargos devidos. 

decorrentes das obrigações com o FGTS. 

Va idade: 28/02/2020 a 28/0312020 

Certificação Número 20200228030 

Informação obtida em 13/03/2020 11:03:15 

A utilização deste Certificado para os f 
condicionada a verificação de autentici 
www.caixa.gov.br  

I] 

previstos em Lei esta 
no site da Caixa: 

https://consulta-cff.caixa.govbrleonsuftacrf/pageg/censultacmpregadorjsf 	 1 	 1 	111 
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p 	.JJpH 

9 LIDA 
16.849.813/0001-76 

Nome: 1GB - INSTITUTO DE OLHOS DE BARR 
(MATRIZ E FILIAIS) 

Certidão no : 3159874/2020 
Expedição: 03/02/2020, às 16:17:56 
Validade: 31/07/2020 - 180 (cento e oit 
de sua expedição. 

enta) dias, 	 da data 

Certifica-se que IOB - INSTITUTO 	OLHOS DE BARRE ERAS LTDA 

(MATRIZ E FILIAIS), linscrito(a) no CNP4 sob o n °  

16848813/0001-76, NÃO CONSTA do Bnco Nacional de evedores 

Trabalhistas. 1 
Certidão emitida com base no art. 642- da Consolidação d s Leis do 
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12. 40, de 7 de julho &e 2011, e 
na Resolução Administrativa n° 1470/,011 do Tribunal Superior do 
Trabalho, de 24 de agosto de 2011. 
Os dados constantes desta Certidão 1ão de responsabil i dade dos 
Tribunais do Trabalho e estão ata lizados até 2 (dois) dias 
anteriores à data da sua expediçã 
No caso de pessoa jurídica, a Certidãc atesta a empresa em relação 
a todos os seus estabelecimentos, agê cias ou filiais. 
A aceitação desta certidão condiciona-8e 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 pe soas naturais e urídicas 

inadimplentes perante a Justiça do T2 abalho quanto às c brigações 

estabelecidas em sentença condenat6riE transitada em julc ado ou em 

acordos judiciais trabalhistas, in lusive no concer] ente aos 

recolhimentos previdenciários, a honorários, a c istas, a 

emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou d correntes 
de execução de acordos firmados pera te o Ministério P Iblico do 

Trabalho ou Comissão de Conciliação Drévia. 

L-ics e sqee:tCes: 	:re::Itee - 



SECRETARIA MIJMCIPAI 

VIGILÂNCIA SANUL 

ALVARÁ SANI 
O gerente da VIGILÂNCIA ~~ MUMCIPAL , Øe ator 
tonforme o processo n° 7171119 concede Alvará Sanftri 

- Ah4 F N0 

DE SAÚDE 

LELA 	 - 	 Vaidade 
- 011X 12 020 

rÁmo 
o com a LeyIslação Sanituri Vigente e 
a: 

NomeiR SociaL IOR - iNSTITUTQ pg QIHoS p 

Nome Fantasia: NST1UTUTO DE OLHOS DSARR4RJ 

Atwtdade 	COWStJLTÕRO OFFALMQCÕGICO 1 
Endereço: 

Bairro.-  

Resp LegaL 

Respieçnicg; 

Qbs: 

RA LIDA - ME 

ÇPFJfl4PJ: 16.84t 

174-50 

W47-BA 

RUA cÁM FILHO; 134 

CENTRO  

SAMUEL .Ft %IIOBRAGARSS 5V 

SAMUEL FLAVIQBRAGA REIS 
— 	 - 

e 	-- 
município: - SA tqu M. 

1 flMSF/tCÇ 

./ ........... 
ATENÇÃO 

O LIC1NCIAMENTO DOS ESTABELECIMENTOS SUflTO A FISCALIZAÇÃO PElA i 
SANITÂBJA SERÁ REVALIDADO ANUALMENTE. 

O PEDIDO DE REVALIDAÇÃO ANUAL DE IJCNÇA, 9EV 	- SER SOMCITADO A PAI 
DIAS ANTES DO VENC1MÉ1T(L 

O ALVARÁ SANITÁRIO DEVERÁ OBRiGATORIAMENTE SER F32 400 EM LUGAR BEM 
visíva AO fliguco. 

30 



Fui pago a mpartpcia de Rfl66,25 	seiscentos 	 e seis reais e vinte 1 seis te 

Conforme o proceq n°fl7iit9datade de qu. -feira. 	CliIUbrO de 2019 

SSLS arrefras &A 

As natura de Eunçiç.nc 

Observações 



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS - 9* 
CNPJ 13 6& .40510001-95 

` 21j~~ 	

Secretaria Municipal da Fazenda 

ALVARÁ DE FUNCI( NAMENTC 

CGA [0001332s 1 ANO 	1 aoi 

O Prefeito Municipal de Barreiras - Estado da Ba) Yia, no uso 
do suas atribuições legais que a lei lhe permite: 

- Licença a Fiaria 108 - INSTITUTO DE OLHOS DE BARREIRAS LTDA 

CPFJCNPJ N° 	15-848.8131W01-76 

Estabelecida à 	RUA CAFE FILHO 134 CENTRO - 3ARREIRAS -. BA 

Nesta cidade, para funcionamento do seu estabeia imewto comercia], no ram )S de: 
86.30-SAtividade médica ambulatorial restrita a consu -$ta 

em horário normal - 

Valido ate 3111212019  
Observações: CLCB 464!2012 VALIDADE 24104120? Q, EM 251 4/2019. 

ALVARÁ SANITÁRIO N° 570112 VALIDADE 12 t051201 9, 

Este Alvará de Licença deverá ser conservado em lugar be-if visível, 
dentro do próprio estab Iecimento 

Ba reims (84), em 25 de abrido 2019. 
d TdbUtS 

Departamento de Receita e isoaliza pão 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDU 
CNPJ N° 04.21 

CREDENCIAMENTO 

PROCESSO ADMINISTRA 

CONTRATO N° 

Pelo presente instrumento o MUNICÍPIO DE 

MAGALHÃES - ESTADO: 
'0001-os 

006/2017 

'O N°595/2017 

/2018 

UIS EDUARDO MAGALHP 

BAHIA 

pessoa 

jurídica de direito público, inscrito no CNPJ 50 O fl°  04.214.419/0001-05,om

nes 

 sede à 

Avenida Barreiras, n° 825, Centro: Luís Ed ardo Magalhães - BA, te aio 

representado por seu Prefeito. Exmo. Sr. Oziel Alves de Oliveira, brasilei o, casado, 

portador da Cédula de Identidade RG 11.673. 45-26 SSP/BA, inscrito no 

502,801.809-00 e FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E E LUÍS EDUARDO MAGALI 

jurídica de direita público, com CNFJ sob o n° 11.101.54210001-77, c 

Avenida de Barreiras. Quadra 09, Lote 05, Centro, na cidade de 

Magalhães - BA, neste ato representado pelo Secretário Municipal de 

Felipe Morgam Melhlem, inscrito no CPF sob o n° 052.980.567-

juridicamente pelo procurador Gera] do Mun cípio, Dr. Teófilo Jeronirï 

Silva Matia, inscrito na OAB/BA n° 44.338, re idenfe e domiciliado n' 

doravante denominado simplesmente de CDNTRATANTE e, IOB - 

OLHOS DE BARREIRAS LTDA - ME, inscrita no C1PJ sob n° 16.848.813/( 

na Rua Padre Alfredo Hasler, n° 53, na ci3lode de Barreiras - 

representado por Samuel Flavio Braga Rei, hfscrita no CPF sob n° 

denominada CONTRATADA; firmam o pres4ite  CONTRATO, regi 

Federal ,  no 8.666/93, nos cláusulas e condições guintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA- DO OBJETO 

O presente contrato tem como objeto 

sob o n° 

, pessoa 

sede na 

Eduardo 

05r. 

assistido 

Penno da 

a cidade, 

TITUTO DE 

rf, situada 

neste ato 

101.174-50, 

pela Lei 

Magalhães-BA. 

1 



DE PAGAMENTO 

de preço global, de( 

n de serviço requisil 

do- O contrato tem o 

1 reais). 

rá efetuado em 10 

que deverá conter 

:bal de Saúde de 

em local de fácil 

ordo com 

Ia. Cada 

ilor g!obal 

dias após 

stado de 

Eduardo 

- BAHIA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARD MAGALHÃES - ESTADO] BAHIA 
CNPJ N°  O42 14.41 

Parágrafo Primeiro: A CONTRATADA obriga 

contratuais, acréscimo ou supressões nos SE 

cento) do valor iniciol atualizado do Conlrc 

quais se realizarão mediante aditamento 

parágrafo único. 

a aceitar, nos mesmas condições 

;os, em até 25% (vinte c cinco por 

(art. 65, § jO, da Lei n° 8 666193), os 

nos termas 	art. 61, 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO E CONDIÇÕE 

Os serviços serão remunerados segundo o cru' 

os valores fixados no edital e mediante o 

profissional tem uni valor estimado paro contrc 

estimado de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta 

Parágrafo Primeiro: O pagamento dos serviços 

a emissão da Nota Fiscal (Pessoa Jurídica 

conformidade assinado pelo Secretário Mu 

Maga!hões ou Técnico Responsável, e ainda, 

o indicação do n° da Nota de empenho; 

Parágrafo Segundo: Fica expressamente 

incluídos todos os custos diretos e indiretos r 

especificado na cláusula primeira deste i 

que no 
	) estejam 

paro a 
	

do objeto 

na única 

remuneração devida. 

Parágrafo Terceiro: Somente serõb 

pago  

j os serviços que 

conformidade com as obrigações e speciticc1ções  constantes na Ia 

do Edital. 

Parágrafo Quarto: Quando houver erro, de qu}i!quer natureza, na 

Fiscal/Fatura, a documento será devolvido il

e

ediatamente para 

emissão de Nota de Correção. Esse intervo!o tempo não será 

3rem em 

do Anexa 

) da Nota 

çõo e/ou 

ado para 

efeito de qualquer reajuste e/ou 

2 



DAS AÇÕES: MÉDI, 

AÇÕES DA ATENÇÃO 

AÇÕES DO POSTO D! 

DAS AÇÕES DO Si 

AÇÕES DOS SERVIÇOS 

DAS AÇÕES DO C 

AÇÕES DA UNIDADE 

DAS AÇÕES DE 

AÇÕES DOS SERVIÇOS 

E ALTA 

BÁSICA DE 

SAUDE DR 

VIÇO DE 

DE SAÚDE - 

ENTRO DE 

)E PRONTO 

NÇÂO DA 

DE SAÚDE - 

BAHIA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUAMIXj MAGALHÃES - ESTADO: BAHIA 
CNPJ N°04.214.414/0001-05 

CLÁUSULA TERCEIRA- DO PRAZO 

O prazo de vigência do presente contrato é 

ser prorrogado por iguais e sucessivos períoc 

vigendo para as períodos subsequentes o p 

oficial publicada na Imprensa Oficici, 

PROJETO/ATIVIDADE: 	10.302.051.2046 - 	 GEST 
COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR 
PROJETO/ATIVIDADE: 10.301-051.2.047 - GESTÃO 
SAÚDE 
PROJETO/ATIVIDADE: 10.301 .051.2.051 - GESTÃO 
GILENO DE SÁ 
PROJETO/ATIVIDADE: 	10.301.051.2.052 - 	 GEST 
ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA -SAMU 
PROJETO/ATIVIDADE: 10.301.051.2.054 - GESTÃO 
RECURSOS PRÓPRIOS (15%) 
PROJETO/ATIVIDADE: 	10.301.051.2.055 - 	 OEST 
ATENDIMENTO PSICOSOCIAL - CAPS 
PROJETO/ATIVIDADE: 10.302.051.2.072 ~'GESTÃO 
ATENDIMENTO- UPA 
PROJETO/ATIVIDADE: 	10.301.051.2.073 - GESTÃ( 
POLICLÍNICA MUNICIPAL 
PROJETO/ATIVIDADE: 10.301.051.2.092 - -GESTÃO 
GESTÃO DO SUS 

ELEMENTO DE DESPESA: 
3.3.9,0.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS 
FONTE DE RECURSO 02- Saúde 15% - Recurso F 
FONTE DE RECURSO 14-SUS 

CLÍNICAS DE IMAGENS E LABORATÓRIOS 

PROJETO/ATIVIDADE: 10.302.051 .2046 - 
COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR  

31 de dezembro de 201, podendo 

até o limite de 60 (sesserbta) meses, 

fixado no contrato ou lem tabela 

licitado, 

usitante, 

JURÍDICA 

DAS AÇÕES: 	 E ALTA 

3 

CLÁUSULA QUARTA - DOS RECURSOS FIt4ACEIRcIS 

As despesas com o contratação, para 1° execução do obj 

correrão à conta dos recursos constante ad  orçamento do órgão 

previamente indicado a saber: 

CJNICAS M É DICAS: 



BAHIA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDC MAGALHÃES - ESTADO] 
CNfl N° 04.214.41 10001-05 

PROJETO/ATIVIDADE: 10.301.051.2.092 - GESTÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS 
GESTÃO DO SUS 
FONTE DE RECURSO 02- Saúde 15% - Recurso Pró rio 
FONTE DE RECURSO 14- SUS 
PROJETO/ATIVIDADE: 10.301.051.2.047 - GESTÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO 
SAÚDE 
FONTE DE RECURSO 14-SUS 

PROJETO/ATIVIDADE: 10.301.051 .2,054 - GESTÃO IDAS ACOES DOS 5 
RECURSOS PRÓPRIOS (1597.) 
FONTE DE RECURSO 02-Saúde 15 0 	 rio 

ELEMENTO DE DESPESA: 
32.9,0.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - F'SSOA JURÍDICA 

CLÁUSULA QUINTA - DO REGIME DE EXECUÇÃO 

O presente Contrato será realizado em regirre de Empreitada por 

devendo os serviços, objeto deste Contra o, serem prestados 1 

devidamente habilitados e qualificados para atividades a que se 

forma contínua. 

BAmA 

SAÚDE - 

BÁSICA DE 

DE SAUDE- 

Global, 

empresas 

Dõem, de 

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

A CONTRATADA, além das obrigações contido i neste Contrato por 

legal, obrigo-se a: 

o. responsabilizar-se integralmente por focos os compromissos 

Contrato; 

b. arcar com todo e qualquer dono u prejuízo, de qualqu 

causados ao CONTRATANTE' e/ou a terceiros, por sua eu 

consequência de erros, imperícia ou imprudência, ou de CL 

estejam sob sua responsabilidade na em cução dos serviços cont 

c. zelar pela boa e completa execução dês serviços contratados e 

todos os meios ao seu alcance, o cm Ia ação fiscalizadora d 

designados pelo CONTRATANTE, atend ndo prontamente às ob 

exigência que lhe forem solicitadas:  

idos neste 

natureza, 

a ou em 

ilicires que 

todos; 

cilitar, por 

prepostos 

rvações e 
1 - 

4 



BAHIA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARD MAGALHÃES - ESTADO A BAHIA 
CNPJ N°04.214.41 /0001-05 

d. efetuar pontualmente o pagamento e todas as taxas e ir 

incidam ou venham a incidir sobre as si, is atividades e/ou sobre 

do objeta do presente Contrato, inclusive as obrigaç 

previdenciárias e trabalhistas dos seus ei ripregados; 

e. manter, durante toda ci execução do C ontrato, em compatibilic 

obrigações assumidas, todas 'as corid ões de habilitação e 

exigidas para a assinatura deste Contraio: 

f. prestar os serviços acima em alta qualic ode e padrão, nos prazc 

as condições aqui convencionadas, responsabilizando-se ir 

pelos serviços executados; 

9. cumprïr, dentro dos prazos estabelecids, os obrigações assumic 

deste edital ou do contrato dele decorInte. 

osias que 

execução 

s sociais, 

com as 

e segundo 

por força 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DO CON rRATANTE 

O CONTRATANTE, além das obrlgaçõés contidas neste Contrato por dete 

legal, obriga-se a: 

a. publicar o resumo do Contrato e dos aditamentos na Imiare 

conforme a Lei Federal n° 8.666/93; 

b. transmitir à CONTRATADA as informaçã necessárias a prestação 

c. designar prepostos para proceder ao a ompanhamento e à fisc 

serviço prestado, objeto do presente Contraio, com conipet 

atestar o efetivo serviço, bem como c notar, em registro próprk 

detectadas e comunicar à CONTRATAC A as ocorrências de qua 

que exijam medidas corretivas; 

d. efetuar, nos prazos previstos neste Contrato, o pagamer 

à CONTRATADA oriundos do serviço pre lado: 

e. verificar e aceitar as faturas emitido pela CONTRATADA, ré 

quando inexatas e/ou incorretas, fican , neste caso, suspenso o 

pogamento,o qual somente começará o fi 	pós a apresentaç 

—7c  

Oficial, 

serviço; 

ação do 

cia para 

as ralhas 

uer fatos 

devido 

)razo para 

do nova 

r 
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BAHIA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUiS ÉDUARDC} MAGALHÃES - ESTADO] 
CNN RI 0  04.214.41410001-05 

fatura, devidamente retificada, oucja Nota de Correção, 

considerado esse intervalo de tempo tara efeito de atualiza( 

contratual. 

CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO 

A inexecução total ou parcial do presente contrato, ensejo a sua rescist 

estipulada nos artigos 77 à 79 dó Lei F deral n° 8.666/93, fico 

já reconhecido pela contratada os direitos da Administração pre' 

artigos. 

Parágrafo Único: Será assegurado a parte cue tiver dado motivo à 

contraditório e a ampla defesa. 

CLAUSULA NONA- DO VÍNCULO 

A presente contratação não gerará entre 	CONTRATANTE e a 

qualquer vínculo, principalmente, de caráter epregatício. 

BAHIA 

o sendo 

do valor 

na forma 

D desde 

nestes 

scisão, o 

TADA 

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS SANÇÕES 

A CONTRATADA será penalizada com multa e juivolente a 10% f dez 

valor do contrato, quando der causa à rescisão contratual. 

§ 1 0  - O atrasa injustificado na execução do ontrato sujeitará a C( 

seguintes penalidades, garantida a dõfesa pré ia: 

a) Multa de 1% (um por cento) 'do valor do contrato, por dia 

entrega dos bens ou execução de cron grama de serviços: 

b) Suspensão temporária de licitar com a CONTRATANTE, atei 

máximo legal; 

c] Declaração de inidoneidade 

§ 2° - As sanções estabelecidas neste contra o não eximem a COM 

responsabilidades civil e criminal que seu aio 	ejar.c- 

cento] do 

RATADA às 

airoso na 

lo o prazo 

JADA das 

6 



BAHIA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE Luis ED1 
CNPJ N° 04.2 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA — DO FORO 

As partes elegem o foro do Comarca de 

quaisquer dúvidas que por ventura persistirery 

de composição amigável. 

E, por estarem justas e contratados, as portes 

(duas) vias de igual teor e forma, para únic' 

assinados, para que produzam seus jurídicos e 

MAGALHÃES - ESTADO BAHIA 

'is Eduardo Magalhões ma dirimir 

após esgotarem todas 
	

tentativas 

sinom o presente 	 em 02 

efeito, com OS tE 	 abaixo 

qais efeitos. 

Luís Eduardo MagarhØes - BA, de janeiro de 2018. 

OZIEL ALVES DE 
	

RA 

Prefeito Mur 

FELIPE 	RGAM 

Secretário Municin de Saúde 

1' 

TEóFILO 

'-- c 
IOB - 

Testemunhas: / 

Assinatura: 	i JA ;ft.PLuID di. JD1LÀtIÚ./ 

CPF: fl2.'.2 1-ç 	iS9S 

DA SILVA MOTTA 
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as 

É 0" atar 

nto; 

iMooda 

Ia peE soa 

staia4 a 

edital l de 

INSTITUTO DE OLHOS 

À COMISSÃO PEWtENTEI3EUCITAÇÀO, 

fOR — INSTITUTO DE OLHOS DE BARREIRAS LTD& pes4oflirIditdírefto-pri 

sede na Rua Café filho n°134, baia-o £entrn, dda  eSam?h4ba. CEP 47SG0-181, 

CNPJ sob, ,o n°1&S0S23!OfJiM-1& ora denimiInade en4arior e de outro lado, 

ELAV1O BRAGA REIS SILVA, bras#eIro, olteuo MEDIC4 CFT) 

CRM n024047, portador da ~lavre identldatb RO n°72 11s162  
065-401-174-50, resdenteedomicilSa na Cidade Baneims-A te 

o seu cIdenaamenb para prestação dosennÇos slett$, mn 

[II.] 

no 

SSp^ e msrs no PÉ 

lerer, atrav'stppyesdnte 

• esta de acordo com as 1)om]as e tabela de vetores definwk4no editi 

• rca~sasaded es, eMueseprope 

• não se encontra suspensa, nem declarada inidônea para 

conwrgão cio entr4adea da'Mmdstração Publica, 

-não seenquadranasswaçde'impedunenbs previstos ifoeditaf 

• não há tpsalquertato ípsdltivo do seu nedsncemento 	1 
• se compromete a declarar qualquer fato superveniente i4edrtivio 

contratna 

• as empresas pleiteados para credenciamento são compatn{eis com 

Juxhca com pmlissional responsável competes e eejiéncra 

infra-estrutura edéquada a prestação dos serviços cnfcrme 

credenctamenw e noasausanexos 

• as 1nfonnaçôes prtstadas neste pedido de credenoamento áo vet 

publicado por~ &Saa 

DECLARA, sobas penas ida lei ,que 

• conhece s 1entis id editaf de aaderetamert e que 

'z2 
ti &ftCb c- 

5AM 

btraErzl1 
	

rito, 



INSTITUTO DE OLHOS 

1 1 

MODELO MODEW DE DECLARAÇÃO DE CUMPRI] ¶EMTO DAS CONDIÇÔES  DE 
HABILITAÇÃO 

A Comissão de Licitação 

Prefeitura Municipal de Luis Eduardo MagalhãesiBd. 

Av. Barreiras, n°825,. Cenfro 

Luis Eduardo Magalhães— Bahia. 

ReL CREDENCFAMENTOWC )41202(I 

OBJETO para credo nciamento de pessoas físicas c iijurídicas, na ama de sai ide, 

para prestaçãG de seMços medicos e odonto$gi os de intemaçto ~se, 

terapias e procedimentos cirúrgicos de méxiá complexidade e exa nes 

Iabontortas de análise clÍnicas para atendimentc complementar da secretaria 

Municipatde Saúde deste Município. 

lOS - INSTmITO DEOUWS DE BARREIRAS LTDA, pesi os jurídica de threita pnvado -,tm 

sede na Rua Caf& tiliza iflfl baiwo teatro cidade Barrem .ba, CEP 472G0-181, mscni na 

CNPJ sob o n868082310001-IB ora 4enominado empn lador e de vidro lado SAMUEL. 

I9fiVIO BRAGA REIS SiLVA, Isas,lewo solteiro MEDIC OFTALMOLOGISTA inscnb I no 

CRM n024047. podador tia ceckfla de identidade ff0 n°72 t8162 SSPWI C Inscrito fiO PF 

085 4C}t 17#& resideet e dornrcffado na cidade Sair iras-ifA, requerer, através do 

presente o seu credenciamento para prestação ios serviços de MEDIC )S 

DECLARA expressainente que cumpre plenamente os requisitos de habriita$o 

exigulos po CREDENDIAMENTO 004t Edital 

INSTITUTO DE OCMOS DEMRI  EIRAS 
CNPJ 16.84881310061-76 

SAMOEL NAVIO BRAGA REIS SILVA RM N°24041 



INSTITUTO DE OLHOS 

ANEXO IV 

MODELO DA DECLARAÇÃO DE QUE WM EMPREGA MENOR 

1GB - INSTITUTO DE OLHOS DE BARREIRA; LTDA, pessoa jurídica de 

direito Privado, com sede na Rim Café filho v 0 13,Ç bairro centro, cic ade 

Barreiras-ba, CEP 47800-181, inscrita na CNPJ sob a n916 80-82310001 46. 

ora denominado empregador e de outro lado, SAI LUEL FLAVIO BRAGA F 

SILVA, brasileiro, solteiro, MEDICO OFTALMC LOGISt& inscrito no ( 

n924047 portador da cédula de identidade RG e 218162 SSP/Pl e inscrito no 

CPF 085 401 174-50 residente e domiciliado OE cidade Barreiras-BA, so i as 

penas da Lei em cumprimento aoL disposto no inciso) KXIII do art. 70  da Gonstitt ição 

da República, que não emprega menor de dezoito ane s cm trabalho noturno, peri joso 

ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. Ressalva: emprega menor, a 

partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ). (1 'bservaçâo. em caso afirma tivo, 

r a ressalva  
o 

/ 	 BARRERÁSj3 de març, e 2020 -i 

7Ã/J 	 4< , 1 
INSTItUTO DE OLHOS DE 8,  RRERAS 	 - 

NPJ: 16.848.81310001 76 
SAMUEL FLAVIO BRAGA REIS SIL A CRM N°24047 

1 



0.4 dOCúhett pc 	 ldct em otiinaI, em -cá ila 
autenticada por Caftório ou 	 da impressa ,~I ou cÕ ila 
simples acompanhada da respectivo original pa a conferência -a autentica- ão 
por servidor membro da Comissão Permanente c e iiótação; 

Caso não possua s 4e deva apresentar u -na 
dàdlarácjãõ- que não possui sede física 

A dcumentaØ 	r* -recebida- na sede d€ 4a 
Prefeitura, sito a Av. Baneins, -iit  825, Centra, Lu!.- Eduardo MagaIhãesfBA sm 
eneIopefec1rndoecorn a-seguinte-descrição: 	

-- : 	 -- 

-- .- 	

-----" 

EUNIC

DÊNCIAMENTON

1 RAL DE LUIS EDUARDO IAGALHÃES 

NCIAMENTON9304/202G 
1 "DA DOCUMENTAÇÃQ"

RESA OU PROFISSIONAL 

Não serão aceitos 'protocolos de entregt ou 'solicitação de 
documento era substituição aos documentos Ice Uendos ,  no presente Edital 



có 

sV 
BAHIA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARD MAGALHÃES 
ESTADQ DA BAHIA 

CNPJ: 04214.419/0001-05 

Luís Eduar o Magalhães-BA, 19 de ma iço de 2020. 

DE: Comissão Permanente de Licitação 

PARA: Departamento de Contabilidade 

COMUNICAÇÃO 

Senhor Gerente, 

A Comissão Permanente de Licitação necessit4 de informações quanto à 4istência de 

recursos orçamentários e financeiros, visando à for4lização do Termo Aditivo ao contrato 

conforme abaixo descrito: 

Processo Administrativo n° 595/2017 

Credenciamento ri 0  006/2017 

Contrato Administrativo no 030/2020 

Objeto: credenciamento de pe 

BA. 
Valor do Termo Aditivo: 150.000,00(cento e cifquenta mil reais). 

Atenciosamente, 

de Licitação 



Currículo do Sistema de Currículos Lattes (Samuel Flávio Braga Reis Silva) 	 02/05/17 06:15 

Samuel Flávio Braga Reis 
Endereço para acessar este CV: http://lattes ,cnpq, 

ultima atualização do currículo em 0211212016 

UFOB. Possui graduação em Medicina 

lência Médica em Oftalmol )gia pela 

rgia de Catarata / Retina e Vítreo na 

i of the International C uncil of 

elho Brasileiro de Oftalmologia CBO 

ologista no Hospital do Oes e HO e 

Professor Auxiliar da Universidade Federal do Oeste da Bal 

pela Universidade Estadual de Pernambuco - UPE (2011). 

Universidade Federal da Bahia - UFBA (2014). Fellowship em 

Universidade Federal da Bahia - UFBA (2015). FTCO(F 

Ophthalmology). Título de especialista em Oftalmologia pelo 

e pelo Ministério da Educação MEC Atualmente é Médico Ol 

no Instituto da Olhos Barreiras - 1013 (Texto informado pelo aul 

Identificação 

III aai,in1TZflflflrnrT7Titrfl 

Endereço Profissional 

Samuel Flávio Braga Reis Sflvat 

SILVA. S. F. B. R.;Reis, S. E B. 

Universidade Federal do Oeste da 
Saúde. 
Rua Professor José Seabra de Ler 
Recanto dos Pássaros 
47808021 Barreiras. BA - Brasil 
Telefone: (77) 36143500 
URL da Flomepage: http://www.0  

Centro das Ciências 

- lado par 

da 

Formação acadêmica/titulação 
2012 - 2014 Especialização - Residência médic. 

Universidade Federal da Bahia, UF 
Número do registro: 
Bolsista do(a): Ministério da Educ. 
Grande área: Ciências da Saúde 

2015-2016 Especialização em Fellowship em 
Universidade Federal da Bahia, Ul 
Título: 
Orientador: André Barbosa Castel 

2015-2016 Especialização em Fellowship em 
Universidade Federal da Bahia, Ul 
Título: 
Orientador: Eduardo Ferrari Marb, 

2006 - 2011 Graduação em Medicina, 
Universidade de Pernambuco, UPI 

Brasil. Residência médica em: 

MEC, Brasil, 

ia e Vítreo. 
Brasil. 

fia de Catarata. 
Brasil. 

1 Brasil. 

http://buscatextualcnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K6531  522T8 	 1 	 1 	Página 1 de 4 



Currículo do Sistema de currículos Laifes (Samuel Flávio Braga Reis Silva) 
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$ni1 
LJSG OFTALMOLÓGICO. (Carga horá; 
CENTRO DE REFERÊNCIA NO ENSIN 
Brasil. 

Angiofluoresceinografla / OCT. (Carg 

Universidade de São Paulo, USP, Era 

Internato Opcional em Oftalmologia 
Fundação Altino Ventura, FAV, Brasil, 

32h). 
DO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM, 

horária: 24h), 

horária: 200h). 

~EXUME 4= 

Hosaítai São Rafael, HSR, BrasiL 

Vínculo institucional 

2012-2014 	 Vínculo: Colaborador, Enquadrament Funcional: Médica Residente 

Outras informações 	 Colaboração Residência Médica de talrnologia 

Universidade Federal da Bahia, UFRA, BrasiL 

Vínculo institucional 

2015-2016 	 Vinculo: Colaborador, Enqw 
Catarata, Carga horária: 30 

Vínculo institucional 

2015-2016 	 Vínculo: Colaborador, 
Carga horária: 30 

Vínculo institucional 

2012-2015 	 Vínculo: Bolsista, Enquadramento F 
60, Regime: Dedicação exclusiva. 

Outras informações 	 Residência Médica em Oftalmologia 

Universidade Fede.ral do Oeste da Bahia, UFOB, Brasil, 

Vínculo institucional 

2015 Atual 	 Vínculo: Servidor Público, Enquadra 

horária: 20 

Funcional: Fellowship em Cirurgia 

Funcional: Fellowstdp em Retina e4 Vítreo, 

Médico Residente, Carga 

Funcional: Professor Auxiliar, 

Hosnital do Oeste Obras Bedeis Irmã Odes, HO'OSI. Brasii 

Vínculo institucional 

2016 - Atual 	 Vínculo: Celetista, Enquadramento uncional: Médico Oftalmologista, 

horária: 8 

Projetos de extensão 
2012 - 2013 	 Missão Barra 

Descrição: Projeto de atendimento 

cidade de Barra-BA.. 
ituaçíio: Concluído; Natureza: Ext 

Integrantes: Samuel Flávio Braga 

http://buscatextual.cnpqbr/buecatextual/visualizaov.do?id=K653l  522T8 

ilmológico e multidisciplinar reali edo na 

o. 

Silva - Integrante / Casar Moreir Sampaio 
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Coordenador. 

Areas de atuação 
1. Grande área: Ciências da Saúde / Área: Medicina, 

2, Grande área: Ciências da Saúde / Área: Medicina / Subárea: Oftalrn ogia. 

3. Grande área: Ciências da Saúde / Área: Medicina / Subárea: Medicir a Leoal. 

4, Grande área: Ciências da Saúde 'Área: Medicina / Subárea: Cirurgi de Catarata. 

S. Grande área: Ciências da Saúde / Área: Medicina/ Subárea: Retina Vítreo, 

6. Grande área: Ciências da Saúde 1Área: Medicina / Subárea: Ultrass nografia 
Ocular. 

Idiomas 
Inglês Compreende a Razoavelmente, Lê Razoave!ment .:, Escreve 

Razoavelmente. 

Razoavelmente, 

FliLê  Espan hol Compreende Pouco , 	!a Pouco Pouco, Escreve Pouco, 

Prêmios e títulos 
2016 Aprovado Tiinical Sciences, Ir 

2016 Aprovado "Advanced Examinati 

(ICO). 

2016 Titula (Fellow of the ICO), Intei 

2015 Titulo de Especialista em Oftaln 

/ Associação Médica Brasileira 

2015 Aprovado "The Basic Science E: 

Council of Ophthalmology (ICO 

2015 Aprovado "The Optics and Refn 

International Coundi of Ophtha 

ational Council of Ophthalmoloq (ICO). 

lnternational Council ol' Ophthal iology 

mal CoLincil of Ophthalrnology. 

lia, Conselho Brasileiro de Oftalir iologia (CBO) 

riation in Ophthalrnology", Interir aUonal 

ri Examination in Ophthalrnology', 

DÇY (ICO). 

Pmdução bibliográfica 

Apresentações de Trabalho 
1. Reis, S. F. 8.. Trauma Ocular. 2016. (Apresentação de Trabalh /Simpósio). 

2. Reis, S. E. 3.. AMETROPIA EXTREMA EM PACIENTE SUBMETI 1O A IMPLANTE SECUNDÁRIO EM P GGYBAI 
INADVERTIDO EM. PACIENTE COM ERRO BIOMÉTRICO APÓS F CECOMIA + LIO. 2015. (Apresent 3ção de 
Trabalho/Congresso). 

Demais tipos de produçSo técnica 

1. 	Reis, S. F. 3.. Wet Lab em Cirurgia de catarata. 2014. 

http://buscatextual.onpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id.K5531522TB 	 Página  de 4 
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Partidpaçáo em eventos congreesce, exposições e 

1. 60° Congresso Brasileiro de Oftalmologia. 2016. (Congresso). 

2. J$impósio de Trauma da Universidade Federai do Oeste da B 

3. 400 Congresso da Sociedade Brasileira de Retina e Vítreo. 201 

4, 	VIII Congresso Brasileiro de Catarata e Cirurgia Refrativa. AM 

IMPLANTE SECUNDÁRIO EM PIGGYBACK INADVERTIDO EM F 

FACECOMM + LIO. 2015. (Congresso). 

S. 	VI! Jornada de Oftalmologia do Hospital São RafaeLCáso clính 

Santos. 2015. (Outra). 

6. 39° Congresso da Sociedade Brasileira de Retina e Vítreo. 201 

7. VI Jornada de Oftalmologia do Hospital São Rafael. 2014. (Sir 

8. XXI Congresso Brasileiro de Prevenção da Cegueira e Reabiiit 

9. congresso Brasileiro de Catarata e Cirurgia Refratïva 2013. 20 

10. V Jornada de Oftalmologia do Hospital São Rafael. 2013. (Sim 

li. 	XXXVII Congresso Brasileiro de Oftalmologia. 2013. (Congress 

12. 	IV Jornada de Oftalmologia do Hospital São Rafael. 2312. (SRi 

13, 	XX Congresso Brasileiro de Prevenção da Cegueira e Reabilitat 

Educação e Popularização de C & T 

Corsos de curtis dsração moStrados 

1. 	Reis, S. F. 8., Wet Lab em Cirurgia de catarata. 2014. 

Página gerada pelo Sistema currículo Laties em 02/0512017 às 6:14:47 

.Trauma Ocular. 2016. (Simpósio) 

(Congresso). 

OPIA EXTREMA EM PACIENTE SU 
	

A 

lENTE COM ERRO BIOMÉTRICO A 

do Hospital Universitário Professor 

(Congresso). 

Visual. 2014. (Congresso). 

(Congresso). 

Visual. 2012. (Congresso). 
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