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PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARI 
ESTADO DA BAHIA 

cNPa: 04.214.41910001-05 

CREDENCIAMENTO N° 
PROCESSO ADMINISTRATI 

CONTRATO N° 0 

Pelo presente instrumento o MUNICÍPIO DE LUIS EDU 
direito público, inscrito no CNPJ sob o n° 04.214.419/0( 
Centro, na cidade de Luís Eduardo Magalhães-BA, n 
Exmo. Sr. OZIEL ALVES DE OLIVEIRA, brasileiro, casado, 
da Carteira de Identidade RG sob n° 11.673.945-26 55, 
00, residente e domiciliado nesta cidade, e o FUNDO 
MAGALHÃES, pessoa jurídica de direito público, inscrh 
com sede à Avenida Barreiras, quadra 09, lote 05 
Magalhães - BA, neste ato representado por seu Se 
MORGAM MELHIEM, brasileiro, casado, portador da 
10.575.784-3 SSP/RJ, inscrito no CPF sob o n° 052.98( 
cidade, assistidos juridicamente pela Procuradora GE 
GOMES NADAL, brasileira, casada, advogada, inscrit 
denominado CONTRATANTE, e de outro lado, a em 
LTDA, inscrita no CNPJ sob n°21.207.190/0001-92, estai 
Setor Ana Maria, na cidade de Araguaína -10, n 
CARDOSO ALBINO, inscrito no CPF sob n° 005.972.3 
denominada CONTRATADA, tem entre si, justo e acord 
adiante estipuladas: 

$ 

/2017 
N°595/2017 

RDO MAGALHÃES, pessoa jurídica de 
)]-OS, com sede à Av. Barreiras, n° 825, 
ste ato representado por seu Prefeito, 
empresário e agropecudrista, portador 
/BA, inscrito no CPF sob n0  502.801.809- 

UNICtPAL DE SAÚDE DEi LUIS EDUARDO 
no CNPJ sob o n°11.101.542/0001-17, 
Centro, na cidade de Luís Eduardo 

:retário Municipal de Saúde, Sr. FELIPE 
Carteira de Identidade RG sob o n° 
.567-76, residente e domiciliado nesta 
ral do Município, Dra. TACIANA IZABEL 
na OAB/BA sob n° 63.542, doravante 

resa, BARBOSA & CARDOSO MEDICOS 
elecida na Rua . Perimental 002 n° 824, 
ste ato representada por SAMANTHA 
1-95 e no CRM/TO sob n° 002321/TO, 
Ido, mediante as cláusulas e condições 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
O presente contrato tem como objeto çj 

Parágrafo Primeiro: A CONTRATADA obriga-se a ac4itar, nas mesmas condições contratuais, 
acréscimo ou supressões nos serviços, ematé 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial 
atualizado do Contrato (art. 65, § 1°, da Lei n° 8.466193), os quais se realizarão mediante 
aditamento formalizado nos termos do art. 61, parórafo único. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO E CONDIÇÕES DE 
Os serviços serão remunerados segundo o critér de preço global, de acordo com os 
valores fixados no edital e mediante ordem de sen requisitado. Cada profissional tem um 
valor estimado para contratação. O contrato tem valor global estimado de R$ 150.000,00 

(cento e cinquenta mil reais). 

Parágrafo Primeiro: O pagamento dos serviços s 
emissão da Nota Fiscal (Pessoa Jurídica), que de 

efetuado em 10 (dez) dias após a 
i conter atestado'te conformiciade 
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assinado pelo Secretário Municipal de Saúde de 
Responsável, e ainda, constar em local de fácil visu 
empenho; 

Luís Eduardo Magalhães ou Técnico 
ização, a indicação do n° da Nota de 

Parágrafo Segundo: Fica, expressamente estabelicido  que no preço estejam incluídos 
todos os custos diretos e indiretos requeridos para cl execução do objeto especificado na 
cláusula primeira deste instrumento, constituindo-se Ia única remuneração devida. 

Parágrafo Terceiro: Somente serão pagos os serviço que estiverem em conformidade com 
as obrigações e especificações constantes na tabel do Anexo 1 do Edital. 

Parágrafo Quarto: Quando houver erro, de qua'quer natureza, na emissão da Nota 
Fiscal/Fatura, o documento será devolvido imediat4imente para substituição e/ou emissão 
de Nota de Correção. Esse intervalo de tempo [ião será considerado para efeito de 
qualquer reajuste e/ou atualização monetária. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO 
O prazo de vigência do presente contrato é até o 
dota de sua assinatura, podendo ser prorrogado po 
de 60 (sessenta) meses, vigendo para os períodos s 
ou em tabela oficial publicada na Imprensa Oficial. 

a 02 (dois) de abril de 2021, a partir da 
iguais e sucessivos períodos até o limite 
)sequenteso preço fixado no contrato 

CLÁUSULA QUARTA - DOS RECURSOS FINACEIROS 1 
As despesas com a contratação, para a execução Po objeto licitado, correrão à conta dos 
recursos constantes do orçamento do Órgão requisiIjante, previamente indicado a saber: 

ORGÃO/UNIDADE: 02.09.100 - FUNDO MUNICIPAL DE 
PROJETO/ATIVIDADE: 
10.302.051.2054 - GESTÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇC 
FONTE DE RECURSO: 02-SAÚDE 15% R$:  50.000,00 
PROJETO/ATIVIDADE: 
10.302.051.2051 - GESTÃO DAS AÇÕES DO HOSP.E M 
FONTE DE RECURSO: 14- SUS R$: 35.000,00 
PROJETO/ATIVIDADE: 
10.301.051.2072 - GESTÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE 
FONTE DE RECURSO: 14-SUS R$: 35.000,00 
PROJETO/ATIVIDADE: 
10.301.051.2073 - GESTÃO DAS AÇÕES DE MANUTEN( 
FONTE DE RECURSO: 14-SUS R$: 30.000,00 

ELEMENTO DE DESPESA: 

DE - FMS 

DE SAÚDE - RECURSO PROPRIO(15%) 

.DR.GILENO DE SÁ 

PRONTO ATENDIMENTO -UPA 

ÃO DA POLICLINIC MUNICIPAL 

?'- 	3 
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Contrato por determinação legal, 

na Imprensa Oficial, conforme a 

a prestação do serviço; 
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3.3.9.0.39.00.00000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI OS - Pi 

CLÁUSULA QUINTA - DO REGIME DE EXECUÇÃO 
O presente Contrato será realizado em regime de mpreitada por Preço Global, devendo 
os serviços, objeto deste Contrato, serem prestados por empresas devidamente habilitadas 
e qualificadas para as atividades a que se propõem de forma contínua. 

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATA 
A CONTRATADA, além das obrigações contidas nes 
obriga-se a: 

a. responsabilizar-se integralmente por todo 
Contrato; 

b. arcar com todo e qualquer dano ou prejuí; 
CONTRATANTE e/ou a terceiros, por sua 
imperícia ou imprudência, ou de auxiliares q' 
execução dos serviços contratados; 

c. zelar pela boa e completa execução dos se 
os meios ao seu alcance, a ampla ação fisc 
CONTRATANTE, atendendo prontamente às 
solicitadas; 

d. efetuar pontualmente o pagamento de toa 
venham a incidir sobre as suas atividades 
presente Contrato, inclusive as obrigações s 
seus empregados; 

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, responsaL 
executados; 

g. cumprir, dentro dos prazos estabelecidos, a 
edital ou do contrato dele decorrente. 

CLÁUSULA SÉTIMA -  DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRAT 
A CONTRATANTE, além das obrigações contidas ne. 
obriga-se a: 

a. publicar o resumo do Contrato e dos aditai 
Lei Federal n° 8.666/93; 

b. transmitir a CONTRATADA as informações ne 

Contrato por determinação legal, 

os compromissos assumidos neste 

de qualquer natureza, causados ao 
pa ou em consequência de erros, 
estejam sob sua responsabilidade na 

contratados e facilitar, por todos 
'a dos prepostos designados pelo 
ções e exigência que lhe forem 

as taxas e impostos que incidam ou 
u sobre a execução do objeta do 
iis, previdenciárias e trabalhistas das 

ntrato, em compatibilidade com as 
e habilitação e qualificação exigidas 

e padrão, nos prazos e segundo as 
ando-se integralmente pelos serviços 

obrigações assumidas por força deste 
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o. designar prepostos para proceder ao acomr 
prestado, abjeto do presente Contrato, cor 
serviço, bem como anotar, em registro prár 
a CONTRATADA as ocorrências de quaisquer 

d. efetuar, nos prazos previstos neste Contrato, 
oriundos do serviço prestado; 

e. verificar e aceitar as faturas emitidas pelo 
inexatas e/ou incorretas, ficando, neste casc 
qual somente começará a fluir após a apre5 
retificada, ou da Nota de Correção, não sen 
para efeito de atualização do valor contratuc 

CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO CONTRATUAL 
A inexecução total ou parcial do presente C( 

estipulada nos artigos 77 à 79 da Lei Federal n 0 8. 
contratado os direitos da Administração previstos 
Parágrafo Único: Será assegurado a parte que ti\ 
e a ampla defesa. 

CLAUSULA NONA- DO VÍNCULO 
A presente contratação não gerará entre a C( 
vínculo, principalmente, de caráter empregatício. 

CLÁUSULA DÉCIMA -  DAS SANÇÕES 
A CONTRATADA será penalizado com multa equivc 
contrato, quando der causa à rescisão contratual. 
§ 1° - O atraso injustificado na execução do contra 
penalidades, garantida a defesa prévia: 

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

b) Suspensão temporária de licitar com a CC 
legal; 

c) Declaração de inidoneidade 
§ 2° - As sanções estabelecidos neste contra 
responsabilidades civil e criminal que seu ato ensejo 

anhamento e à fiscalização do serviço 
competência para atestar o efetivo 

lo, as falhas detectadas e comunicar 
atos que exijam medidas corretivas: 
o pagamento devido a CONTRATADA 

CONTRATADA, recusando-as quando 
suspenso o prazo para pagamento, o 
nfação da nova fatura, devidamente 

considerado esse intervalo de tempo 

to, enseja a sua rescisão, na forma 
3, ficando desde já reconhecido pelo 
es artigos. 
do motivo à rescisão, o contraditório 

JANTE e a CONTRATADA qualquer 

a 10% (dez por cento) do valor do 

sujeitará a CONTRATADA às seguintes 

to, por dia de atraso na entrega dos 

JANTE, atendido o prazo máximo 

não eximem a CONTRATADA da( 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA FISCALIZAÇÃO E OMPANHAME 
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O Sr. Ednardo da Silva de Souza matrícula 10152 c 
contratos, designado pelo Secretário de Saúde Feli 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO 
As partes elegem o foro da Comarca de Luís Edi 
dúvidas que por ventura persistirem, após esgotar 
amigável. 
E, por estarem justas e contratadas, as partes ossin' 
vias de igual teor e forma, para único efeito, com 
que produzam seus jurídicos e legais efeitos. 

Luís Eduardo Magahões - BA, 

MAGALHÃES 

Coordenador II, é responsável pelos 
Melhem Morgan. 

o Magalhães para dirimir quaisquer 
todas as tentativas de composição 

o presente instrumento em 02 (duas)  
testemunhas abaixo assinadas, para 

de abril de 2020. 

OZIEL ALVES DE 01 
Prefi 

FELIPE  
Secretário  

TACIANA I 
Proc  

RA 

]EM 
Saúde 

NADAL 

BARBOSA & CARD0QJN 

Testemunhas 

Assinatura: ÇJÇÇ2J 
8 Joo .cssi 

LT DA 

PRÇFEITURA DE 

WIS EDA8DO 
MAGALHAES 
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CREDENCIAMENTO N° 0612017 
PROCESSO ÂDMINISTRATIVjD N°595/2017 

CONTRATO N° 0392020 

Pelo presente instrumento o MUNICÍPIO DE LUIS EDU RDO MAGALHÃES, pessoa jurídica de 
direito público, inscrito no CNPJ sob o n°04.214.419/O 01-05, com sede à Av. Barreiras, n°825, 
Centro, na cidade de Luís Eduardo Magolhões-BA, n ste ato representado por seu Prefeito, 
Exrno. Sr. OZIEL ALVES DE OLIVEIRA, brasileiro, casado, empresário e agropecuarista, portador 
da Carteira de Identidade RG sob n° 11.673.945-26 SSIIJBA, inscrito no CPF sob n° 502.801.809-
00, residente e domiciliado nesta cidade, e o FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARDO 
MAGALHÃES, pessoa jurídica de direito público, inscrit no CNPJ sob o n° 11.101.542/0001-17, 
com sede à Avenida Barr -eiras, quadra 09, lote OS Centro, na cidade de Luís Eduardo 
Magalhões - BA, neste ato representado por seu Se retário Municipal de Saúde, Sr. FELIPE 
MORGAM MELHLEM, brasileiro, casado, podador da Carteira de Identidade RO sob o n° 
10.575.784-3 SSP/RJ, inscrito no CPF sob o n° 052.98 .567-76, residente e domiciliado nesta 
cidade, assistidos juridicamente pela Procuradora G ral do Município, Dra. TACIANA IZABEL 
GOMES NADAL, brasileira, casada, advogada, inscrit na OAB/BA sob n° 63.542, doravante 
denominado CONTRATANTE, e de outro lado, a em resa, BARBOSA & CARDOSO MEDICOS 
LTDA, inscrita no CNPJ sob n° 21.207.190/0001-92, esta elecida na Rua . Perimental 002 n°824, 
Setor Ana Maria, na cidade de Araguaína -TO, neste ato representada por SAMANTHA 
CARDOSO ALBINO, inscrito no CPF sob n° 005.972.3 1-95 e no CRM/TO sob n° 002321/TO, 
denominada CONTRATADA, tem entre si, justo e acord do, mediante as cláusulas e condições 
adiante estipuladas: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
O presente contrato tem como abjeto 

Parágrafo Primeiro: A CONTRATADA obriga-se a ac4ítar, nas mesmas condições contratuais, 
acréscimo ou supressões nos serviços, em até 25% Ivinte  e cinco por cento) do valor inicial 

atualizado do Contrato (art. 65, § 1 0, daLei n° 8.466/93), os quais se realizarão mediante 
aditamento formalizado nos termos do art. 61, para rafo único. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO E CONDIÇÕES DE 
Os serviços serão remunerados segundo o critér 
valores fixados no edital e mediante ordem de ser\ 
valor estimado para contratação. O contrato tem 
(cento e cinquenta mil reais). 

de preço global, de acordo com os 
o requisitado. Cada profissional tem um 
valor global estimado de R$ 150.000,00 

Parágrafo Primeiro: O pagamento dos serviços s4rá efetuado em 10 (dez) dias após a 
emissão da Nota Fiscal (Pessoa Jurídica), que dej"erá conter atestado de conformiç$e 

PRFFEITLtPÁ DE 
LUIS EDUARDO 
MAGALHAES 
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assinado pelo Secretário Municipal de Saúde c 
Responsável, e ainda, constar em local de fácil vis' 
empenho; 

MAGALHÃES 

Luís Eduardo Magalhães ou Técnico 
ização, a indicação do n° da Nota de 

Parágrafo Segundo: Fica expressamente estabelcido que no preço estejam incluídos 
todos os custos diretos e indiretos requeridos para v execução do objeto especificado na 
cláusula primeira deste instrumento, constituindo-se ha única remuneração devida. 

Parágrafo Terceiro: Somente serão pagos os serviç9s que estiverem em conformidade com 
as obrigações e especificações constantes na tabela do Anexo 1 do Edital. 

Parágrafo Quarto: Quando houver erro, de quc]quer natureza, na emissão da Nota 
Fiscal/Fatura, o documento será devolvido imediatfjmente para substituição e/ou emissão 
de Nota de Correção. Esse intervalo de tempo não será considerado para efeito de 
qualquer reajuste e/ou atualização monetário. 

CLÁUSULA TERCEIRA- DO PRAZO 
O prazo de vigência do presente contrato é até o 
data de sua assinatura, podendo ser prorrogado pc 
de 60 (sessenta) meses, vigendo para os períodos 
ou em tabela oficial publicada na Imprensa Oficial. 

a 02 (dois) de abril de 2021, a partir da 
iguais e sucessivos períodos até o limite 
sequenteso preço fixado no contrato 

CLÁUSULA QUARTA - DOS RECURSOS FINACEIROS 
As despesas com a contratação, para a execução do objeto licitado, correrão à conta dos 
recursos constantes do orçamento do Órgão requis ante, previamente indicado a saber: 

ORGÃO/UNIDADE: 02.09.100 - FUNDO MUNICIPAL DI 
PROJETO/ATIVIDADE: 
10.302.051.2054-GESTÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇC 
FONTE DE RECURSO: 02-SAÚDE 15% R$: 50.000,00 
PROJETO/ATIVIDADE: 
10.302.051.2051 - GESTÃO DAS AÇÕES DO HOSP.E Pv 

FONTE DE RECURSO: 14- SUS R$: 35.000,00 
PROJETO/ATIVIDADE: 
10.301.051.2072 - GESTÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE 
FONTE DE RECURSO: 14-SUS R$:  35.000,00 
PROJETO/ATIVIDADE: 
10.301.051.2073-GESTÃO DAS AÇÕES DE MANUTEN 
FONTE DE RECURSO: 14-SUS R$:  30.000,00 

ELEMENTO DE DESPESA: 

SAÚDE - FMS 

DE SAÚDE - RECURSO PROP.RIO(1 59 7.) 

T.DR.GILENO DE SÁ 

E PRONTO ATENDIMENTO -UPA 

Ao DA POLICLINICA MUNICIPAL 

PREEIfL 
LULS EDUARDO 
MAGALHAES 
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3.3.9.0.39.00.00000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI OS - Ri 

CLÁUSULA QUINTA - DO REGIME DE EXECUÇÃO 
O presente Contrato será realizado em regime dempreitada por Preço Global, devendo 
os serviços, objeto deste Contrato, serem prestadosi  por empresas devidamente habilitados 
e qualificadas paro os atividades a que se propõer4 de formo contínuo. 

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATA 
A CONTRATADA, além das obrigações contidas nes 
obriga-se o: 

o, responsabilizar-se integralmente por to& 
Contrato; 

b. arcar com todo e qualquer dono ou preju 
CONTRATANTE e/ou a terceiros, por sua 
imperícia ou imprudência, ou de auxiliares c 
execução dos serviços contratados; 

c: zelar pelo boa e completo execução dos s 
os meios ao seu alcance, o ampla ação fisc 
CONTRATANTE, atendendo prontamente às 
solicitados; 

d. efetuar pontualmente o pagamento de to 
venham a incidir sobre as suas atividades 
presente Contrato, inclusive as obrigações 5 

seus empregados; 

e. manter, durante todo o execução do ( 
obrigações assumidos, todos os condições 
poro a assinatura deste Contrato; 

f. prestar os serviços acima em alto qualida 
condições aqui convencionadas, responsal 
executados: 

g. cumprir, dentro dos prazos estabelecidos, c 
edital ou do contrato dele decorrente. 

Contrato por determinação legal, 

os compromissos assumidos neste 

de qualquer natureza, causados ao 
Ipo ou em consequência de erros, 
estejam sob sua responsabilidade na 

s contratados e facilitar, por todos 
ora dos prepostos designados pelo 
vações e exigência que lhe forem 

as taxas e impostos que incidam ou 
u sobre a execução do objeto do 
jis, previdenciários e trabalhistas dos 

ato, em compatibilidade com os 
habilitação e qualificação exigidas 

e padrão, nos prazos e segundo os 
ndo-se integralmente pelos serviços 

obrigações assumidas por forço deste 

CLÁUSULA SÉTIMA -  DAS OBRIGAÇÕES DO CONT 
A CONTRATANTE, além dos obrigações contidas 
obrigo-se o: 

o. publicar o resumo do Contrato e dos ac 
Lei Federal n° 8.666/93; 

b. transmitir a CONTRATADA as informações 

Contrato por determinação legal, 

na Imprensa Oficial, conforme o 

a prestação doserviço; 

PREEITUPA DE 

WIS EDUA8DO 
MAC.ALHAES 
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c. designar prepostos para proceder ao acom 
prestado, objeto do presente Contrato, co 
serviço, bem como anotar, em registro pró 
a CONTRATADA as ocorrências de quaisque 

d. efetuar, nos prazos previstos neste Contratc 
oriundos do serviço prestado; 

e. verificar e aceitar as faturas emitidas pek 
inexatas e/ou incorretas, ficando, neste cas 
qual somente começará a fluir após a apre 
retificada, ou da Nota de Correção, não ser 
para efeito de atualização do valor contratu 

CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO CONTRATUAL 
A inexecução total ou parcial do presente c 
estipulada nos artigos 77 à 79 da Lei Federal n° 8. 
contratado os direitos da Administração previstos 
Parágrafo Único: Será assegurado aparte que ti\ 
e a ampla defesa. 

CLAUSULA NONA - DO VÍNCULO 
A presente contratação não gerará entre a C( 
vínculo, principalmente, de caráter empregatício. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS SANÇÕES 
A CONTRATADA será penalizado com multa equiv 
contrato, quando der causa à rescisão contratual. 
§ 1° - O atraso injustificado na execução do contr 
penalidades, garantida a defesa prévia: 

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

b) Suspensão temporária de licitar com a C 
legal; 

c) Declaração de inidoneidade 
§ 2° - As sanções estabelecidas neste contri 
responsabilidades civil e criminal que seu ato ensej 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA FISCALIZAÇÃO E 

anhamento e à fiscalização do serviço 
competência para atestar o efetivo 

lo, as falhas detectadas e comunicar 
atos  que exijam medidas conetivas; 
o pagamento devido a CONTRATADA 

CONTRATADA, recusando-as quando 
suspenso o prazo para pagamento, o 
ntação da nova fatura, devidamente 
) considerado esse intervalo de tempo 

'ato, enseja a sua rescisão, na forma 
/93, ficando desde já reconhecido pelo 
stes artigos. 
dado motivo à rescisão, o contraditório 

JANTE e a CONTRATADA qualquer 

ente a 10% (dez por cento) do valor do 

sujeitará a CONTRATADA às seguintes 

por dia de atraso na entrega dos 

ATANTE, atendido o prazo máximo 

não eximem a CONTRATADA da, 

¶ 
ANHAMENTO DO CONTRATO 

PREFE)JURA DE 

LUIS EDUA8DO 
MACALHAES ____ 



r, EDU4 o  o  
BAHIA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARD4 MACALHÂES 
ESTADO DA BAHIA 

CN P): 04.21 4.41 9/0001-05 

O Sr. Ednardo da Silva de Souza matrícula 10152 c 
contratos, designado pelo Secretário de Saúde Feli 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO 
As partes elegem o foro da Comarca de Luís Ed 
dúvidas que por ventura persistirem, após esgota 
amigável. 
E, por estarem justas e contratadas, as partes assir 
vias de igual teor e forma, para único efeito, con 
que produzam seus jurídicos e legais efeitos. 

Coordenador II, é responsável pelos 
Melhem Morgan. 

o Magalhães para dirimir quaisquer 
todas as tentativas de composição 

m o presente instrumento em 02 (duas) 
as testemunhas abaixo assinadas, para 

Luís Eduardo Magalhães - BA, 3 de abril de 2020. 

OZIEL ALVES DE OLIVEIRA 	
r- 

Prefeito M4pic  pai 

FELIPE MOR%14M ELI-IEM 
Secretário MDNdfp'?IIde Saúde 

TACIANA IZABJEÇ'GOES NADAL 

Procurdld?oro deral 

3±L 
o41 cí&t 

BARBOSA & CARDOS EDI OS LTDA 

Testemunhas 

Assinatura: 	 natura: 

Q. flSj 

p:REEEITUPA DE 

LUÍS EDUARDO 
MACALHAES 



BAHIA 

PEFE!TURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO: 
ESTADO DA BAHIA 

CNPJ 04.214.419/0001-os 

Luís 	o Magalhães-BA, 03 de Abri I de 2020. 

SOLICITAÇÃO DE 

DE: Diretoria de Contratação e Administração 

PARA: Departamento de Contabilidade 

Senhor Gerente, 

A Comissão Permanente de Licitação necessita de 

de Março, conforme descrição abaixo: 

Contrato: 039/2020 
redenciamento: 006/2017 

Processo Administrativo: 595/2017 

Credor: BARBOSA & CARDOSO MEDICOS LTDA CNPJ: 21.207.1 

Valor: R$ 150.000,00 

Objeto: CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS NA Á 

SERVIÇOS MÉDICOS, LABORATORIAIS, CLINICA E EXAMES 1 

SECRETARIA MUNDIAL DE SAÚDE EDUARDO MAGALHÃES-BA. 

dos processos da competência 

UUb92 

DE SAÚDE PARA PRESTAÇÃO  DE 

ATENDIMENTO A DEMANDA DA 

Atenciosamente, 

IOLANDA5WVA 

Coordenadora 1 de 

de Licitaç 



13 AH A 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS ED 
ESTADO DA BAHL 

CNPJ: 04214.419/000 

COMUNICAÇÃO INTERNA /CONT 

DE: Gerência de Contabilidade 
PARA: Jimmy Vance Bezerra Campos - Presidente da CPL 
DATAf3110312020 

Prezado (a) Senhor (a), 

Atendendo a solicitação através de Comunicação Ir 
financeira para: 
Objeto: Credenciamento de pessoas jurídicas na área de s 
laboratoriais, clínicos e exames, afim de atender as nece5 
Eduardo Magalhães, informo a(s) seguinte(s) dotação(Ôes): 

ÓRGÃ0IUNmADE: 02.09.100 -FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
PROJETO/ATIVIDADE: 
10.301.051.2054 GESTÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - RECL 
FONTE DE RECURSO: 02- SAÚDE 15% R$50.000,00 
PROJETO/ATIVIDADE: 
10.302.051.2051 GESTÃO DAS AÇÕES DO HOSP. E MAT. DR. GILI 
FONTE DE RECURSO: 14- SUS R$ 35.000,00 
PROJETO/ATIVIDADE: 
10.302.051.2072 GESTÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE DE PRONTO 
FONTE DE RECURSO: 14- SUS R$ 35.000,00 
PROJETO/ATIVIDADE: 
10.301.051.2073 GESTÃO DAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO DA P01 
FONTE DE RECURSO: 14- SUS R$ 30.000,00 
ELEMENTO DE DESPESA: 
3.3.9.0.39.00.00000000 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA 

BARBOSA & CARDOSO MÉDICOS LTDA 

VALOR TOTAL:R$150.000.00 
INFORMAÇÕES ADCIONAIS: 

CREDENCIAMENTO N° 006/2017 
?'ROCESSO ADMINISTRATIVO N° 595/2017 

Atenciosamente, 

i rátwwr11 

mi 

a referente a dotação orçamentária e 

para prestação de serviços médicos, 
ides da Prefeitura Municipal de Luís 

FMS 

PRÓPRIOS (15%) 

DE SÃ 

- UPA 

MUNICIPAL 

Washington 



1 
Frofcutura Municipal do Luís Eduari 

ESTADO DA BAHIA 
CNPJ: 04.2i4 419110001 - W) 

Sec. de Saúde - DAF n2  0023 

Luís Eduardo Magalhães - BA, 31 de Marco de 2020 

Com meus cordiais cumprimentos, solicito a contratação da e4presa listada abaixo que prestará 

VALORES CONTRATOS 	202 1 i 

VALOR CONTRATUAL Valor Mensal Valor Total 

EMPRESA 

BARBOSA & CARDOSO 
MÉDICOS LTDA R$ 12.50000 R$ 150.000,00 

MEDICO SAMANTFIA CARDOSO ALBINO  

FONTE 15- PROPRIO R$50.000,00  

UNIDADE DE ATENDIMENTO POLICLINICA /GILENO /UPA  

FONTE SUS 1.4 - VINCULADO R$ 100.000,00 	/1  

UNIDADE DE ATENDIMENTO 1POLICLINICA /GlliÉN 	/UPA  

ESPECIALIDADE 1 OBSTETRA 
 

VIGENCIA 112 MESES  

/í ~ 
FELIPE MO4N MELI-IFM 

Secrelário MuipaI de Saúde 

Decreto 08/2017 

A Uma Sra. 
PAMELLA SAKIE DE A. SAKUMOTO BARCELLO 
DIRETORA DE CONTRATAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO 
PREFEITURA MUNICIPLA DE 11.115 EDUARDO MAGALHÃES 



Comprovante de inscriçáo e de Situação Cadastrai 

Contribuinte, 

Confira os dados de dentiticaçao da Pessoa Jurídica e, se houver qual er divergência, providencie junto à 
RFB a sua atualização cadastral. 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

11 	CADASTRO NACIONAL DA PESSO JURÍDICA 

?4ÜMERODENSCRJÃO 	 COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO DE 	D4ÃEERTURA 

w&UOO142 	 SITUAÇÃO CADASTRAL 	
'1 ø,a14 

MA  

NO a EMPRESPRtL 
CARSOSA & CAPIDOSO MÉDICOS LTOA 

t[rUw DO E$TA5ELECMENTO iNOME DE F/JTA&4) 
SAUDE MULHER 

OCCiGUE DEsCRIÇÂ0ATM1tAOEEZONOMtCAPEflcEL 
56.10441 -AtivídSos tk awndimrndo hosptnlar. exceto pi tttst*tro e 

oõoro E DESCRJcÃOOPSTDADESECOÕM{cAS2€CUNC-Ma 
No informada 

CÕCIQO E bSCErrANAtUaEZIUEbC 
2064 SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA 

para atendimento a ur96ncas 

LOGRADOURO 
R PERIMETflAL 

MaMam 
357 

MUNCTtM) 
ARAGUA1WA 

00 

 

cEr 	 a~ffl  

77828460 	 SETOR ANA MARIA 

 

UF 
TO 

EDEEÇQ ÈLETRÔNEÔ 
yflrnon86grnaU.torn 

eLNrr FEOERAIIVORESPONSMJO.[0R) 

(63) 3111-939 

 

STUÇflQ GÃDAMRaL 
ATIVA 

MoTvoossmAçÃccADsrn/d. 

EflU CÃO ESPECL 

 

DATA DÀ syrukçÃo ÕbAsTFtAL 
1011Df2014 

DATADAS41%JÀÇÃDE$PEÕAL 

Aprovado pela instrução Normativa RES n° 1470, dó 30 de maio de 

Emitido no dia 14/0912015 às 14/53:04(data e hora de BrsUa). 
	 Página: 111 

LY 

© Copyright Receita Federal do Brasil 1 14/0912015 



27/0312020 
	

Consulta Regularidade do 

LiL±i 

Certificado de Regularidade 
do FGTS - CRF 

Inscrição: 	21.207.190/0001-92 

Razão Social:BARBOSA E CARDOSO MEDICaS LTDA ME 

Endereço: 	RUA PERIMETRAL 002 / SETOR ANA MARIA / ARAGUAINA / TO / 77828- 
360 

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuiçãcj que lhe confere o Art. 
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifjÉca que, nesta data, a 
empresa acima identificada encontra-se em situção regular perante o 
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS. 1 

O presente Certificado não servirá de 
	contra cobrança de 

quaisquer débitos referentes a contribui 
	

u encargos devidos, 
decorrentes das obrigações com o FGTS. 

Validade:06103/2020 a 03/0712020 

Certificação Número: 2020030605 

Informação obtida em 27/0312020 11:20:31 

A utilização deste Certificado para os fins 
condicionada a verificação de autenticida 
www.caixa.gov.br  

vistos em Lei esta 
no site da Caixa: 

https://ccnsulta-crtcaixa.gov.br/consultacrflpages/consultaErnpregador.jsf 	 1 	 111 



PODER 	[O í*_ 1 
tJJ(n () F 

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRABALHISTAS 

Nome: BARBOSA & CARDOSO MEDICOS LIDA 
(MATRIZ E FILIAIS) O PJ: 21.207.190/0001H92 

Certidão n ° : 7324350/2020 
Expedição: 27/03/2020, às 11:22:38 
Validade: 22/09/2020 - 180 (cento e oite ta) dias, contados ia data 
de sua expedição. 

Certifica-se que BARBOSA & CARDOSO MEDICOS LTDA 

(MATRIZ E FILIAIS), iiLscrito(a) no CNPJ sob o n °  
21.207.190/0001-92, NÃO CONSTA do Ban o 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 de2011, e 
na Resolução Administrativa n °  1470/20 1 do Tribunal Suprior 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 (doi) dias 
anteriores à data da sua expedição. 
No caso de pessoa jurídica, a Certidão Itesta a empresa emrelaçãc 
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. 
A aceitação desta certidão condicion -se à verificaçãoi 1 de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 
Internet (http://www.tst.jus.hr ). 
Certidão emitida gratuitamente. 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 
Do Banco Nacional de Devedores Trab lhistas constam os dados 
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas 
inadimplentes perante a Justiça do Tra alho quanto às obrigações 
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em 
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos 
recolhimentos previdenciários, a 1.onorários, a cutas, a 
emolumentos ou a recolhimentos determin dos em lei; ou decbrrentes 
de execução de acordos firmados peran e o Ministério Púdlico do 
Trabalho ou Comissão de Conciliação P évia. 

cr1it@Lii us.br 



à PREFEITURA MUNICIPAL DE 4RAGUAINA 
SECRETARIA MUNICIPAL DAj FAZENDA 

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS TRIBU[FARIOS MUNICIP 
CONTRIBUINTE 1 

CERTIDÃO NÚMERO: 74877 

- DADOS DO CONTRIBUINTE 

SUJEITO PASSIVO: 249698 - BARBOSA E CARDOSO MEDICOS LT )A - ME 

CPF/CNPJ: 21.207.19010001-92 

ENDEREÇO DO CONTRIBUINTE: PERIMETRAL 02, QUADRA 08;I aTE 13;, Nr. SN, Bairro: 

CERTIDÃO E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

A Fazenda Pública Municipal, atendendo requerim 
CERTIFICA que, revendo seus arquivos, até a presente data 

responsabilidade tributaria e/ou fiscal e ao mesmo atribuída. 
Ressalva-se a Fazenda Publica no direito de constit 

possa ser igualmente atribuída ao contribuinte acima identif 
apurados posteriormente à emissão da presente certidão, ressal 
inscrição municipal acima epigrafada os débitos porventura vinc 
decorrência da não atualização dos dados cadastrais. 

Por ser verdade, firma o presente CERTIDÃO para qw 

Finalidade: CADASTRO 

rito do contribuinte acima identificado, 
possui pendências em seu nome, cuja 

ir novos créditos cuja responsabilidade 
:ado e que, porventura, vinham a ser 
ando-se, mais, no direito deiconsolidar a 
lados a outras inscrições municipais, em 

produza seus jurídicos e legais efeitos. 

Sexta-feira, 27 de Março  de 2020. 

VALIDADE ATÉ: Quinta-feira, 25 de Junho de 2020 (90 dias). 	 Qkcode 

EMITIDA: Sexta-feira, 27 de Março de 2020 às 11:20:28 

Código de Validação: 1101774877 

Certidão emitida gratuitamente. 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 6 A validade deste documento fica condicionada a verificação de sua auter ticidade 

IMPRESSÃO: SSERViCOSONLINE 
	

Pg. 1 dei 

i.O-W. G. 6. 06/06)2013 
	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAihL 



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS 
SECRETARIA DA FAZENDA 
SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO TRIBUT 
DIRETORIA DE GESTÃO DE CRÉDITOS FIE  ia   COORDENADORIA DA DÍVIDA ATIVA 

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE: 
RAZÃO SOCIA 

CNPJ 21.207.19010001-92 	 INSCRIÇÃO ES1 

ATIVIDADE ECONÔMICA: 

ENDEREÇO: 

MUNICÍPIO 

FINALIDADE: 
CADASTRO 

HISTÓRICO: 

NÁO CONSTA DÉBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA 

Fundamentação Legal - 	Arts. 65,66 e 67 da Lei 1288, de 28 de 

de a Fazenda Pública Estadual, inscrever e cobrar qualquer dívida de 

que vier a ser apurada. 

Validade - O prazo de validade da certidão é de trinta dias contado da 

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via Internet, no ei 

A Certidão expedida com erro, dolo, simulação ou fraude, 

pelo crédito tributário, assegurando o direito de regresso. 

Data Emissão: Sexta-feira, 27 de Março de 2020 - 11h 21rn 37s 

de 2001. Fica ressalvada o direito 

do contribuinte acima, 

da sua emissão. 

http://www.to.gov.br/sefaz  

pessoalmente , o servidor que-a expediu, 

Emitida Via INTERNET 

Atenção: 

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

Esta certtidão esta vinculada ao número do CPF, CNPJ ou 
	

Estadual. 

Esta Certidão foi emitida no site da Secretaria da Fazenda do Estado do Tocantins ht'V:!I  www.to.gov.br/sefaz  



2710312020 

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

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

Nome: BARBOSA & CARDOSO MEDICOS LTDA 
CNPJ: 21.207.19010001-92 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar 
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que v 
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos 
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN). 

inscrever quaisquer dividas de 
a ser apuradas, é certificado que 

rios administrados pela Secretaria 
a Ativa da União (DAU) junto à 

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiail 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 inclusi*  as contribuições sociais previstas 
nas alíneas 'a' a 'd'do parágrafo único do art. 11 da Lei n°8.212, $Je 24 de julho de 1991. 

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de 
endereços 'chttp://rfb.gov.br > ou chttp:/fwww.pgfn.gov.br>. 

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta R 
Emitida às 11:23:04 do dia 2710312020 <hora e data de Brasilia>. 
Válida até 2310912020. 
Código de controle da certidão: ADI0.11A3E752.CBAC 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

autenticidade na Internet, nos 

FN n°1.751, de 211012014. 

111 
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CERTÍFICAMOS que o1 	R 	 A 	rt 	ffobu° 	1 	01 	'i 

qu12Mwc de proprick~i cta q $ edificaÇãd, oeM a opeo 
Oo há LIA PÉRIMETRAL 	CON, i0L1 	T 

ARAQUAIN41'O, l infotioro 200rrM terido ac s p~,eciDa da Nonna T 
iLO 3Z de Lei 	 /07 a 	xc 

a) asaida dos capand « ieeSa4rt* rmàdJsMàpara a vb: 

j:é:dõstinadtgfocaí 4tauMS pOJllco; 

cj nopessu .fodUS radibativas. eptiWo 

otvjeaeS para o. frttartor de dl não, possui qUt3I4uer .t%Õ S aerture por mekl de •drtS, 

ediffcaçlo adjacente, 

4*> pdssudept*&ernárt4GAratiørtas 

O não poSsui pavjflentÕflupeiIowa 

Depou Ma 4u0 os nudStà $ØurSÇS prescrhas ,  pela 
Pânico dae edificações e áreas de rioo do Esxado de Tocantru 

instaladas e em Inncrannçnento Portanta fostes ternico está 

GoçrSjos 

dø$egØraa LOOfrC in*ÀS e 

pata este edlficaçao estão 
hepensada de vistona dc Corpo de 

Se CERTDÂO é vANda até à data especificado 
	 em 

sito FItP flwww bomoeiros togav br 

Pakriaeit9. 10 de OUWlr0, de 20G. 

GETtDÂo: 0811012020 

 



Folha 1 de 2 

BARBOSA & CARDOSO MÉDIOS LTDA — ME 
MIRE; 17200442249 CNPJ: 21407.190f0O0192 

Pelo preehte [nstrumento particular de AiteraçÉo 

ADRIANA BARBOSA, brasileira, solteira, médica. z4acfda ~ 2210311970: natugai de 
Couto de Magalhães — TO, portadora da Certeira Ide Identidade 3739844 SSP/GO 
expedida em 2510411995 e inscrita no CPF sob cj n 862030$31-04, residente e 
dornicfliada na Rua 00 0008, Nó 337. Quadra tB, 4ote co. Conjunto Urbenistico, na 
Cidade de Arguafra, Estado do Tocantins, CEP; 77S1(8758e 

SAMANTHA CARDOSO ÁLSINO, -brasileira, solteira, ISdia nascida em 2010511984r 
natura! de Goiânia-GO, portadora da Carteira de identf4de  n" 249441 r via expedita em 
1111212002 e inscrita no 0FF sob o rto  OO597233-95, residente e domiciliaria na 

Aiart,eda das Gaivotas, st 824, Quadra 88, Lote 1& ardim Esanade, na Cidade de 

Araguafna, Estado do Todant!n:s. CEP: 71817-130. 

úrtss sÓSa da Sociedade Empresária GARBOSA & ( 

com sede na Rua Peimelral 002. no 337, Lote 06; Quar 

de Araguamna, Estado do Tocanhin& CEP 77J28-380; 
Estado do Tacanhos sob f. 17200442249, em 10 

21.2071901000i42 resolvem de comum acordo, eM 
ciâusu!ase condições seulntet 

DOS0 MÉDICOS LiDA — ,ME, 
08, Setor Ana Maria, na Cidade 

iSda na JuntaComercial dó 

'2014 e inscrita no CNPJ rV'. 

o contrato social, mediante as 

DA ALTERAÇÃO DO OBJETO 

CLÁUSULA PRIMEIRA — Altera-se neste ato o objeto 	da empresa que passe a ser 

flxrrco c 
?ROØtS3W i2& L 
Zafl74234 flPtt irn 

& cARQSO 10 

iSM 

zn 

t' 2otacn510. 
cÓzrr4c tt VIaIflCA*): 

tgU.itt3CM, dsS 	uSt*, ae 	r8t', tc jjito 4 c$a& 
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Falha 1 del 

CPDE 	 ATMDADL ECONO 

iioirj 	 T 
CNAE 	 ATIViDADES ECONÕMI 

88305103 Atividade mêdica ambuatoria3 residia a 

87- 24100 SerWços de-acornpnnbarnento de 

SECUNDÁRIAS 

io-de procedrnenkncfrúrgico -s. 

ou doentes em demioflios. 

cLÁUSULA SEGUNDA A sociedade pasaâ a ter sua sede no seguinte erdereço: 
•Anida p-erimetral 002, s/n°, Quadra 08. Lote 13, Co$Stõ Urbanístico, na- -cidade de 
kaguakia-7t, CEP: 17.828460. 

CLÁUSULA TERCEIRA Todas as demais d 
	

e cond1óes estabelecidas no 

contrato sociai da °m tese, oito alcançadas pejo 
	

instrumento, permanecem em 

Eor estarem justos econtratados. assinamt presente i 
	

em via única, 

A.raguafna-TO, 22 déjanefrode 2018. 

Sóciaadrnnistradora 
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CONTRATO IDE CONSTITUIÇÃO DE SRBO3A 1CÁBDÓSO.. 
MEDICOS LTD4 

1. ADRIANA }3ARBOSA. nacionalidade BRASILEIRA, lédica. Eoit*a. dele de nascirnantc 

2210311979, fl do CPF 882,030,531-04, documento de dehdsêti22548i641  ,.ETRAN;MAi,: 

com domicilio / residência a RUA PERIMETRAL 002, nÚsero SM QóD8 LTbbai#it / distmo 

SETOR ANA MARIA, município ÂRASUAJNA TOCANTIN, CEP 77S28480 e 

2. SAMANTHA CARDOSO ALBINO, nacionalldáda BRP 

nascimento 20/05/1984, 0do CPF 00&912143145, doe 

DETRAN, TO, com domicilio 1 resktOnole e. QUADRA 11)5 
0108 LT 19, bairro / distrito PLANO DIRETOR NORTE. m 

fl00i07Z 

Constituam uma sociedade empresária iktiítada, 

Cláusula Primeira A sociedade adotará a nome € 

MÉDICOS LTDA, 

Parágrafo Únioo:A sociedade tem como nome fenkisia 

Cláusula Segunda O objeto social será ATIVIDADES DE 

Cláusula Terceira A sede da sociedade é,  na RUA 
QUADRA: 013;  bairro 'distrito SETOR ANA MARIA, 

360, 

Cláusula Quarta A sociedade iniciará suas atMdades em 

indeterrnirtado, 

Cláusula Quolte O cápítal sociaiS R$ 10,001Y S00 (DEZ 
valor nominal R$ 1,00 (UM real), integralíasdas, neste 
sócios: 

Médita Solte-ira, data de 

de identIdade 039013161202, 

AVENIDA NS 3, nSnaro 8/14, 

ALMAS TOCANTINS, CEP 

de EL4RI3O$A & CAROOSO 

MULHER 

HOSflTAU.R. 

RAL 002, número 337. LOTE: 06; 
ARAGUAINA TO, CEC 77.828 

e seu onrzu de dure.çâc é 

reais) dividido em 10.600 quotas no 
em moeda corrente do Pais, pelas 

inEOIJOTA5 Mi 
1ADRAUA BARBOSA 5O5Ø 5MOU;O 

AMAACARilOSONSÕ L ___ 

ITOTAL 1 	ia000i 

__ 

Ia000)30] 

Cláusula Sexta As quotas sàa indivisíveis a alto po der ía afar cedidas outransfeiidasa trircaime 

sem o consentimento do(a) outro(i) sôio(s), a quem fica aa$eguras em igualdade de condições 
e preso direito de preferáncia parta iara aunisIção sá post4 à venda, formalizando, se realizada 

a cessão, a alteração contratual çertineme. 

Cláusula -Sétima A mspertoabilidsde dacadasácio t rp 

respondera sofidadamente pela interftalizaÇttÓ  da capital 

Cláusula Oitava A adrninlslracào da sociedade cabe 

BARSOSA á administradóia/aôcie SAMANTHA CARI 

atribuições de representação ative e passiva na socier 

rabat todos os atos compreendidos no ohjatá social, 

ao valor de suas quotas, mas todos 

à adm trecorarsocta ADI'UANA \. 

SO ALBiNO, com os poderes e 
e, juchciaf e extraiurtcal, podendo 

mbre de interesse; de sociedade, 



CONTR.ATODE CONSTIT%MÇAO DE B RBOsA&cM:tÓo..: 
MEDIGOSLTDP4 

autorizado o usado nome emoresMai, VflO no entãnt4 faz é40 em atMdSes esfr rhas ao 

interesse social ou assumir obrigações seja em favor de q4atqueros iotiStI2 O tCéírbe. 

bera corno onerar ou 5jr  bens môven & sceoaS sejn aLt açeo-do(s) )Utoç) soco(s) 

Cláusula Nona — Ao término de ceda exercício social, 

prestam contes justificadas da sua adrninlstraçeo, proce 

bSsnço patrimonial e do balanço de resultado económico, 

suas quottis 5 os lucros ou perdas apurados. 

Cusula Décima Nos quatro mesas seguintes ao 

delíberarén sobre as contas e designarão  administi 

31 de dezambrc o- administrhdõr 
do -é elaborsçâo do inveMário, do 
bendo aos sécia na proporção de 

do axercici6 social, &Ôclas 

quando for o caso, 

Cláusula Décima Primeira A sociedade poderã e quelque$ tempo, abrir ou fshsr aliei ou outra 

dependência, mediante Stemçeo tx otratuel delIberada na iormts teL 

CJ&usula Décima Segunde Oss-sócide poderão, de etmuraf acordo, fixar urna retiteda mensal, i 

tftukr de 'pro iabore, obsetvadde as disposições reguterne4sra pertinentes. 

Cláusula 

 

Décima Terceira Falecendo ou sendo inten ido qualquer sacio, a sociedade 

continuará suas atividades com .os herdeiros, sucessores soincapaz. te sendo possivel ou 

ine,óstindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanesce de seus haveres será 

apurado a liquidado com base na situação patrimonial Ia sociedade, á data da resolução, 

verificada em balanço especialmente iavantadoParégrefo nico O mesmo procedimento será 

-adotado em butrõs casos em que -a saciedade se resolva ,m relaclio a seu eSo, 

Cláusula Décima Quarta O(s) Administrador (es) doctar m) sob as penae da ter, de que não 
ostá(&o) impedidos de exerc& a aaministraçía de socted Is, por lei, espSat,es en,idedds*: 
condenação criminaL ou por ze ,  encontrar(em) sob os efe s dela, a pana que vede, ainda que 

temporariamente, o acesso a caqos públicos; ou por crfrr fafimemam, de pravarleação, peita ou 

suborno, concussão. Paculata ou contra a economia pulsr, confia o -  sistema financeiro 

nacional, contra normas de defesa da cõricorr&rcla, contra s Maçttss de consumo, f5 pública, ou 

a propriedade. 

Cláusula bécima-Quinta Fica Sito atam doA 
direitos e obrigações resultantes deste contraio 

E, estando os sécios Justos e contratados assinam o 
forma e -teor. 

AraçuSna, Tõ, 4 de 

o exercIdo e o cumprimenta dos 

em 3 vias de igual 

2014,  

fts_fl * -. , 	t rI1-  n ,  
fUI Nf*W 

ScicLAdmmrstnwkr 

SAMANTHA 
	 -.7 

Sódo/Admnk*trador 
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2710312020 

Conselho Regional de Medicina Estado de Tocantins 

CERTID £IJ 

Certifico, para os devidos fins, que a Dra. SÃ 
encontra-se inscrita no Conselho Regional de Me 
o número 2321, desde 25/04/2014, estando qi 
habilitada legalmente para o exercício da n 
seguinte(s) especialidade(s): GINECOLOGIA E 

Certidão emitida no dia 27 de março de 
maio de 2020. 

THA CARDOSO ALBINO 
a do Estado de Tocantins, sob 
com o exercício de 2020 e 
iria, tendo registrada(s) a(s) 
STETRICIA - RQE N°2413. 

Palmas, 27 de março de 2020 

Válida até o dia 26 de 

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade 	ser confirmada na página do, Portal 
Médico, na hitcmet, no endereço: http://www.porta!medicc 	por meio do código 4VZF7H. 

www.crmto.org.br/components/corn_certidOeS_Pf/CertidaO.PhP 	 1 	 111 



22/10/2019 
	

Imprimir 
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ESTADO DO TOCAN 
PREFEITURA MUNIC 
ARAGUIAJNA 
SECRETARIA MUNIC 
FAZENDA 

DE 

ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E 
FUNCIONAMENTO 
Número 2019004403 

	
Inscri 

Nome da Empresa: BARBOSA & CARDOSO MÉDICOS LTDA 

CNPJ: 21.207.19010001-92 

Atividade(s) (CNAE) 

Atividade(s) Secundárias (CNAE) 

Município: Município de Araguaína Endereço: AVENIDA Perir 
CONJUNTO URBANISTICO 

CEP: 77828360 

Local e data: Município de Araguafna, terça, 22 de outubro de 

Vencimento:terça, 31 de dezembro de 2019 

FABIANO FRANCISCO 
Secretaria Municipal da F 

002, SIN, QUADRA 08;LOTE 13; 1  

19 

Código de Autenticidade: I9M3E5GHMV 

EMITIDO PELO FUNCIONÁRIO CAIO MARCUS PERES 
	

INHO 

Esse documento deverá permanecer exposto em local 
	

no estabelecimento 
empresarial. 

https://wm¼,.si mpl 	 1/1 



10 

possa interessar, que a 

iA - ME constituida pejo 

ettai 002 tf337. Lote. 

ia-TO, CEP, 77484-60. A 

,oiço, nairexercenb suas 

de registro tem por sua 

as, as atividades medicas 

ia emitidas :CS res.pectNas 

de .Alvará sanitário para 

DSc$flø para os dsv4dos fins de dirita e a 

empresa BARBOSA & CARDOSO MEDT$COS 1. 

CNPJ2i.20719Qí0Oi9Z, com sede na Rua Pet 

Quadra 08, Setor Ma Marla, fl4i  cidade de AfagW 

empresa mencionada acima é uma pçeetadoa de 

SiviSdes, tio endereço ottx.p o endereço infom 

finalidade apenas recebimentos de corresponder 

o exemidas nç flosoft Dom Orfone, no qual 

notas de presSt de serviço., não neSSsit*n• 

funcionameiS. 

RespçnSbOia4tie na forma da lei, por 
	

informação inveridicá ou 

kUSiPt*TO, ZY demaço4ø 2320, 



ANEXO II 

REQUERIMENTO DE CREDENCIA MENTO 

À COMISSÃO PERMANENTE DE LI ;ITAçÃO, 

Barbosa & Cardoso Médicos LTDA - me, CNPJ/ 4Fn°. 21 .207.190/0001-92, 

inscrição estadual n° isenta, com sede à rua )erimetral 002, setor Ana 

Maria, Araguaína TO, 77.828-360, telefone n° 63) 8111-9393, neste ato 

representada na forma do seu representan e legal, por Samantha 

Cardoso Albino, portador do documento de identidade n.° 249.441 

emitido porSSP-TO, requerer, através do presente, o seu credenciamento 

para prestação dos serviços de atendimento n édico, conforme edital e 

regulamento publicado por esta Prefeitura. 

DECLARA, sob as penas da lei, que: 

• Conhece os termos do edital de creden :iamento e que tomou 
conhecimento 	de 	todas 	as 	informações e 	condições 	para 	o 
cumprimento das obrigações objeto do credE nciamento, com os quais 
concorda; 

• Está de acordo com as normas e tabela de valores definidos no edital; 
• Realizará todas as atividades a que se propõE; 
'Não se encontra suspensa, nem declarada mi lônea para participar de 
licitações ou contratar com órgão ou entidades da Administração 
Pública; 

*Não se enquadra nas situações de impedimentos previstos no edital do 
credenciamento; 

'Não há qualquer fato impeditivo do seu crecit nciamento; 
'Se compromete a declarar qualquer fato sur erveniente impeditivo de 
credenciamento ou de contratoçõo; 

*As informações prestadas neste 	pedido c e credenciamento são 
verdadeiras. 

Junta ao presente requerimento toda ci docum ntaçâo exigida no edital 

de credenciamento, devidamente assinada e ubricada. 

Araguaína. 27 de março de 2020. 

6CSC. 	(&6: 9t sPtoJ 

(Nome e assinatura do representante legal da $essoa jurídica) 



ANEXO III 

NTO DAS CONDIÇÕES MODELO MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPI 
DE HABILITAÇÃO 
EDITAL DE CREDENCIAMENTO 
A Comissão de Licitação 
Prefeitura Municipal de Luís Eduardo MagalhãE 
Av. Barreiras, n° 825, Centro 
Luís Eduardo Magalhães- Bahia. 

Ref.: CREDENCIAMENTO N°006/2017 

A empresa Barbosa & Cardoso médicos 

21.207.190/0001-92, com sede na Rua Perimetrc 

77.828-360, Araguaína TO, por intermédio de 

infra-assinado, para os fins do Credenciamen 

expressamente que cumpre plenamente os 

exigidos no Edital. 

Araguaína, 27 de março de 2020. 

í A 	(t&9L 

Assinatura do representante da empresa (no 

Obs: Esta Declaração deverá ser ela 

representante legal. 

LTDA - ME, CNPJ n° 

Setor Ana Maria, n°337, 

seu representante legal, 

o n°006/2017, DECLARA 

equisitos de habilitação 

4 ssP -To 

número da identidade) 

ia e assinada pelo 



ilff*X.I L'A 

	

Modelo de Declaração de cumprimento ao 
	osto no inciso XXXIII 

	

do art. 7°, da Constituição 
	

era 1 

A empresa Barbosa & Cardoso médicos LTDA 

21.207.190/0001-92, DECLARA, em ateridimen 

Concorrência n° /2017, que não possui 

empregados menores de 18 (dezoito) ar 

perigoso ou insalubre, e menores de 16 (dc 

trabalho, nos termos do inciso XXXIII do art. 70  

• ME, inscrito no CNPJ n° 

ao previsto no edital de 

seu quadro de pessoal 

em trabalho noturno, 

sseis) anos em qualquer 

1 Constituição Federal. 

Declaro possuir menores a partir de 14 anos cor aprendizes? 

Sim. 	 VNão. 

 

02cQc 

Local e dato 

Assinatura e carimbo 

(representante legal) 
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SAMANTHA 

Informações Pessoais 

Data de nascimento: 20/05/1984 

Estado civil: solteira 

Endereço: Rua Paulino Pereira Q68 LT14 n°824. 

TO, CEP:77817-330 

Celular: (63) 981119393 

E-mail: samantha-cardosohotmai1.com  

Jardim das Palmeiras, Araguaína- 

Objetivo 

Atuar na área de ginecologia / obstetrícia 

Cirurgia Ginecológica 

Cirurgia videolaparóscopica 

Histeroscopia diagnóstica e cirúrgica 

Formação Acadêmica 

Graduada em Medicina pelo Instituto Tocantinense 

concluído em 2008. 

Inscrita no Conselho Regional do Tocantins sob n° 

Residência Médica na área de Ginecologia! Obstetr 

HRAN 

Pós graduação em Endoscopia Ginecológica pelo curs 

Fellow 1 em cirurgia minimamente invasiva pelo Insti 

Curso em Patologia do Trato Ginecológico Inferior e 

Antonio Carlos - ITPAC, 

Hospital regional da Asa Norte- 

de formação do Instituto Crispi 

to Crispi 

pela Cetrus 

Experiência na área da saúde 



Estágio curricular em Unidade de Saúde da Família, nc(município de Paraíso do 

com duração de 4 meses (2008); 

Atuou como médica do Programa de Saúde Familiar 

Divinópolis e Campos Lindos - TO (2009); 

Atuou como plantonista no Hospital de Referencia de 

Atuou como plantonista no Hospital Goiânia Leste - 

Atuou como médica do Programa de Saúde Familiar 

Canedo - GO. 

Atuou como plantonista em Ginecologia/Obstetricia p 

regional de Porto nacional 

Atualmente médica plantonista em Obstetrícia no Ho 

Atuando como médica plantonista em Ginecologia / (1 

de Porto Franco- MA 

Informações adicionais 

Monitoria de Anatomia II no Instituto Tocantinense 

(2003-2004). 

Monitoria de Patologia Especial II no Instituto Toc 

ITPAC (2008). 

no município de 

Nacional - TO 
	

10); 

(2010); 

no município de 

Estado do Tocantins no 

Don Orione. 

no Hospital e 

Antonio Carlos - ITPAC 

Presidente Antonio Carlos - 

Qualificações Profissionais 

1 Congresso de Saúde Pública Araguaína - Tocantins ( 

VI Congresso Maranhense de Cardiologia em Imperati 

Congresso Internacional Norte Brasileiro de Oncologi 

Curso Básico de Oncologia Clínica. (2007). 

Curso ACLS - Programa de Suporte Avançado de Vid 

Hcart Association, ministrado pelo Centro de Treinam' 

Cardiologia, realizado no Conselho Regional de Medic 

Curso ATLS Suporte Avançado de Vida nó Trauma, 

American Coilege ofsurgeons, realizado no Conselho 

TO. 

003). 

z - MA (2004). 

(2007). 

em Cardiologia, pela Arnerican 

da Sociedade Brasileira de 

de Palmas - TO; 

lo sob a égide do 

de Medicina de Palmas - 



Simpósio de Reprodução Humana-( 2011 e 2012) 

Congresso Regional de Ginecologia e Obstetrícia- (20111  e 2012) 

Curso de Infecção Hospitalar - HRAN( 2011) 

Curso de Metodologia Científica - AMBR (2012) 

Curso em Patologia do Trato Ginecológico Inferior e qolposcopia pela Cetrus 

Pós graduada em Endoscopia Ginecológica/ Cirurgia 

Crispi 

Conhecimentos de Informática 

Pacote Office e Internet. 

Idioma 

Língua Espanhola - nível básico. 

invasiva pelo Instituto 


