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PREFEITURA MUNICIPAL DE LVLS EDU 

CNPJ F4° 04.21 

CREDENCIAMENTO 

PROCESSO ADMINISTR 

CONTRATO N' 

Pelo presente instrumento o MUNICÍPIO DE LUIS EDU 
público, inscrito no CNP-1 sob o n° 04.214.419/0001-05 
cidade de Luís Eduardo Magalhões-BA, neste ato repn 
IDE OLIVEIRA, brasileiro, casado, empresário e agropec 
sob n° 11.673.945-26 SSP/BA, inscrito no CPF sob n° 502.8 
e a FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUIS EDUARDO A 
inscrito no CNPJ sob o n° 11.101.542/0001-17, com sede 
no cidade de Luís Eduardo Magalhões - BA, neste atc 
Saúde, Sr. FELIPE MORGAM MELHLEM, brasileiro, casado, 
10.575734-3 SSP/RJ, inscrito no CPF sob o n° 052330 
assistidos jurtdicamente pela Procuradora Geral do Pv 
brasileira, casada, advogada inscrita na 0A13/B1 
CONTRATANTES, e de outro lado, a empresa INSTITUTC 
33.836.615/0001-01, estabelecida na Rua Capitão M 
Gonçalves, Barreiras-BA, neste ato representado por JOl 
n° 613.333361/87 e CRM/BA sob n°34456 , denominad 
mediante as cláusulas e condições adiante estipulados: 

)O MAGALHÃES - ESTADO DA BAHIA 
19/0001-05 

1 0 001/2020 

TIVO N°  434/2020 

tROO MAGALHÃES, pessoa jurídica de direito 
com sede à Av. Barreiras, n° 825, Centro, no 
;entodo por seu Prefeito, Exmo. Sr. OZIEL ALVES 
arista, portador da Carteira de Identidade RG 
1.809-00, residente e domiciliado nesta cidade, 
AGALHÃES, pessoa jurídica de direito público, 
J Avenida Barreiras, quadra 09, lote 05, Centro, 
representado por seu Secretário Municipal de 
)ortador da Carteira de Identidade RG sob o n° 
167-16, residente e domiciliado nesta cidade, 
inicípio, Dra. TACIANA iZABEL GOMES NAD,AL, 

sob n° 63.542, doravante denominados 
OFTALMOPREIHS LTDA, inscrita no CNP-1 sob n° 
noel Mirando, n °  876, Sala 01, Bairro Renolo 
GE LUIZ ANTONIO ABRAHÃO, inscrito no CPF sob 
CONTRATADO, tem entre si, justo e acercado, 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

O presente contrato tem como objeto 

.qgplhaes-BA, 

Parágrafo Primeiro: A CONTRATADA obrigo-se a aceitar, nas mesmas condições contratuais, 
acréscimo ou supressões nos serviços, em até 25% (vi te o cinco por cento) do valor inicial atualizado 
do Contrato (art. 65, § 1°, da Lei n°8.666/93), os quais se realizarão mediante aditamento formalizado 
nos termos do art. 61,haráarafo único. 

CLÁUSULA SEGUNDA J DO PREÇO E CONDIÇÕES DE RI 

Os serviços serão rem orados segundo o critério de 
no edital e medionle 1  ordem de serviço requisitado. 

contratação. O conyato tem o valor global estio' 

especialização de infectologista. 
Parágrafo Primeiro: 	pagamento dos serviços será 
Nota Fiscal (Pessoa Jurídica), que deverá conter ates 

Municipal de Saúdecjle Luís Eduardo Magalhães ou 
de fácil visualizaçãa, 

1 indicação do n° da Nota de E 

reço global, de acordo com os valores fixados / 

:ada profissional tem um valor estimado parq' 

do de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), para cij 

'ado em 10 (dez) dias após a emissão da 

de conformidade assinado pelo Secretário 
:0 Responsável, e ainda, constar em local 



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUfS EDUJ 
CNPJ ?i°  04.21 

MAGALHÃES - ESTADO DA BAHIA 
419/0001-os 

Parágrafo Segundo: Fica expressamente 
custos diretos e indiretos requeridos para a 
deste instrumento, constituindo-se na único i 

Parágrafo Terceiro: Somente serão pagos os se 
obrigações e especificações constantes na tabela 

o que no preço estejam incluídos todos os 
do objeto especificado na cláusula primeira 
io devida. 

os que estiverem em conformidade com as 
Anexo 1 do Edital. 

Parágrafo Quarto: Quando houver erro, de quaIquer natureza, na emissão da Nota Fiscal/Fatura, o 
documento será devolvido imediatamente para sutjstituição e/ou emissão de Nota de Correção. 
Esse intervalo de tempo não será considerado par ci  efeito de qualquer reajuste e/ou atualização 
monetária. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO 

O prazo de vigência do presente contrato é até o dit  03 de novembro de 2020, a partir da data de 
sua assinatura, podendo ser prorrogado por iguais e ucessivos períodos até o limite de 60 (sessenta) 
meses, vigendo para os períodos subsequentes o4eço fixado no contrato ou em tabela oficial 
publicada na Imprensa Oficial. 

CLÁUSULA QUARTA - DOS RECURSOS FINACEIROS 

As despesas com a contratação, para a execução 
constantes do orçamento do Órgão requisitante, pri 

ORGÃO/UNIDADE: 02.09.100 - FUNDO MUNICIPAL DE 
PROJETO/ATIVIDADE: 
10.301.051.2054 GESTÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS 
FONTE DE RECURSO 02- SAÚDE - 15% 
R$ 15.000,00 
PROJETO/ATIVIDADE: 
10.302.051.2046 - GESTÃO DAS AÇÕES: MÉDIA E ALTA 
FONTE DE RECURSO: 14-SUS 
R$ 15.000,00 

ELEMENTO DE DESPESA: 
3.3.9.0.39.00.00000000 - OUTROS SERVIÇOS 

VALOR TOTAL: R$ 30.000,00 (trinta mil reais) 

CLÁUSULA QUINTA - DO REGIME DE 

objeto licitado, correrão à conta dos recursos 
mente indicado a saber: 

DE - FMS 

SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS - 15% 

DE AMB.HOSPITALAR 

El' 
JURIDICA 



BAHA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUA DO MAGALI-IÃES - ESTADO DA BAHIA 

CNPJ N° 04.214. 19/0001-05 

O presente Contrato será realizado em regime de Lnjpreitoda por Preço Global, devendo os serviços, 
objeta deste Contrato, serem prestados por empres s devidamente habilitadas e qualificadas para 
as atividades a que se propõem, de forma contínua. 

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CO 

A CONTRATADA, além das obrigações contidas nestE 
a. responsabilizar-se integralmente por todos os 
b. arcar com todo e qualquer dano ou r 

CONTRATANTE e/ou a terceiros, por sua cul 
imprudência, ou de auxiliares que estejarr 
serviços contratados; 

c. zelar pela boa e completa execução dos sei 
ao seu alcance, a ampla ação fiscalizadora 

d. CONTRATANTE, atendendo prontamente 
solicitadas; 

e. Fetuar pontualmente o pagamento de todas 
incidir sabre as suas atividades e/ou sobre a exec 
f. Presente Contrato, inclusive as obrigações 
empregados; 
g. Manter, durante toda a execução do Con 
assumidas, ladas as condições de habiliiaçõo 
Contrato; 
h. Prestar os serviços acima em alta qualidade 
aqui convencionadas, responsabilizando-se integ 
i. Cumprir, dentro das prazos estabelecidos, as oL 
contrato dele decorrente. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATA 

A CONTRATANTE, além das obrigações contidas nest 
a. publicar o resumo do Contrato e dos aditame 

n° 8.666/93; 

b. transmitir a CONTRATADA as informações nec 
c. designar prepostos para proceder ao ac 

prestado, objeto do presente Contrato, cor 
bem como anotar, em registro próprio, as falI 
ocorrências de quaisquer falos que exijam mi 

d. efetuar, nos prazos previstos neste Contrata, 
da serviço pre; 

Contrato por determinação legal, obriga-se a: 
ompromissos assumidos neste Contrato; 
ejuízo, de qualquer natureza, causados ao 
j ou em consequência de erras, imperícia ou 
sob sua responsabilidade na execução das 

os contratados e facilitar, por todos os meios 
prepostos designados pelo 
observações e exigência que lhe forem 

taxas e impostos que incidam ou venham a 
o do abjeto do 
iais, previdenciárias e trabalhistas dos seus 

)to, em compatibilidade com as obrigações 
qualificação exigidas para a assinatura deste 

padrão, nas prazos e segundo as condições 
mente pelos serviços executados; 
ações assumidas por torça deste edital ou do 

Contrato par determinação legal, obriga-se a: 
tas na Imprensa Oficial, conforme a Lei Federal 

ssárias a prestação da serviço; 
)mpanhamento e á fiscalização do serviç - 
competência para atestar o efetivo serviço, 

]5 detectadas e comunicar a CONTRATADA as 
idas corretivas; 
pagamento devido a CONTRATADA oriundos 



- 	 BANA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUA DO MAGALHÃES - ESTADO DA BAHIA 

CNPJ N° 04.214. 19/0001-05 

e. verificar e aceitar as faturas emitidas pela CqNTRATADA. recusando-as quando inexatas e/ou 
incorretas, ficando, neste casa, suspensa a prazo para pagamento, a qual somente 
começará a fluir após a apresentação da nova fatura, devidamente retificada, ou da Nata 
de Correção, não senda considerada esse in ervalo de tempo para efeito de atualização da 
valor contratual. 

CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO CONTRATUAL 

A inexecução total ou parcial da presente contrato l  enseja a sua rescisão, na forma estipulada nos 
ortigas 77 à 79 da Lei Federal n° 8.666/93, ficando d4sde já reconhecida pela contratado as direitas 
da Administração previstas nestes artigas. 

Parágrafo Único: Será assegurada a parte que 
ampla defesa, 

CLAUSULA NONA DO VÍNCULO 

A presente contratação não gerará entre a 
principalmente, de caráter empregatícia. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS SANÇÕES 

A CONTRATADA será penalizada com multa equivale 
quando der causa à rescisão contratual. 

§ ]O 
. o atrasa injustificado na execução da c 

penalidades, garantida a defesa prévia: 
a) Multa de 1% (um par cento) da valor da can 

execução de cranagrama de serviços: 
b) Suspensão temporária de licitar com a CONTR 
c) Declaração de inidaneidade 

§ 20 
- As sanções estabelecidas neste contrata não 

dvil e criminal que seu ata ensejar. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA FISCALIZAÇÃO E 

O Sr. Ednarda da Silva de Souza malrícula 10152 car 
designado pela Secretária de Saúde Felipe Melhem 

dada motiva à rescisão, a contraditório e a 

TANTE e a CONTRATADA qualquer vínculo, 

a 10% (dez par cento) da valor da contrata, 

trata sujeitará a CONTRATADA às seguintes 

por dia de atrasa na entrega dos bens ou 

TANTE, atendida a prazo máximo legal; 

a CONTRATADA das responsabilidades 

)MPANHAMENTO DO CONTRATO 

Coordenador li, é responsável pelos contratas, 

J 	~ 
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13 
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDi 

CNPJ N° 04.2 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO 
Ás partes elegem o foro da Comarca de 

dúvidas que por ventura persistirem, após esgotarem 
E, por estarem justas e contratadas, as partes assina 
igual teor e forma, para único efeito, com as festemu 
jurídicos e legais efeitos. 

MAGALHÃES - ESTADO DA BAHIA 
/0001-05 

Eduardo Magalhães para dirimir quaisquer 
Ias as tentativas de composição amigável. 
o presente instrumento em 02 (duas) vias de 
s abaixo assinadas, para que produzam seus 

Eduardo Magalhães - BA, 04 de maio de 2020. 

OZIEL ALVES DE OLIVEIRA 
Prefeito u Rípol 

FELIPE MO 	M MELHEM 
Secretário Mu p 1 de Saúde 

TACIANA liA ÇL G MES NAD 
Procurad 	G ra 

INSTITU O 	L 	SLT 

Testemunhas: 

Nome: 

CPF: cift C~1  

)me: 

PF: 	
Qo. 065-4 



BAHIA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO IMAGALHÃES-. ESTADO DA BAHIA 
CNPJ N° 04.214.419j0001-05 

1 0  ATA DE JULGAMENTO DE DOUMENTAÇÂO DO 

CREDENCIAMENTO N0 1001/2020 
PROCESSO ADMINISTRATRIO N° 43412020 

Aos 04 (quatro) dias do mês de maio do ano de dois mil e vint , a partir das 14:00min (quatorze horas) horário 

local, reuniu-se na sala da Comissão Permanente de Licitação o Presidente da C.P.L, o Sr. Jimmy Vance Bezerra 

Campos, e os demais membros da comissão: lolanda Silva Cru: e Denise Cordeiro dos Santos, nomeados pelo 

Senhor Prefeito, através da Portaria n° 00912020, para a análise la documentação exigida para o Credenciamento 
N °  00112020, tendo como objeto o credenciamento para a Contratação de empresas para prestação de 

termos e condições estabelecidos no Edital de Credenciamentc 

documentação da empresa, que manifestou interesse em p 

OFTALMOPREIHS LTDA Inscrita no CNPJ sob o n° 33.536.61 

Miranda, no 876, sala 01, Bairro Renato Gonçalves, Barreiras 

ANTONIO ABRAHÂO, portador do CPF de n °  613.333.361-8 

número do CRMIBA é 34456. Estando a empresa credenciada 

serem realizados serão baseados nos preços da pesquisa realiz 

Credenciamento. O Presidente da CPL,JIMMY VANCE BEZERR 

Nada mais havendo a fazer, o Presidente da CPL, deu p 

documentação exigida no Edital do Credenciamento N° 0011202 

esta ata, que vai assinada por ele e pelos demais presentes. Luh 

is Eduardo Magalhaes-BA, conforme critérios, 

Em seguida os membros da CPL analisaram a 

ticipar do credenciamento sendo: INSTITUTO 

10001-01, estabelecida na Rua Capitão Manoel 

Ba.. Neste ato representada por JORGE LUIZ 

carteira de Identidade n° 2636745 PC/GO e 

iente que os valores das consultas e exames a 

ia por este Município, como previsto no edital de 

CAMPOS declarou CREDENCIADA a empçesa. 

encerrado o prazo para o recebimento da 

exatamente às (14:45) horas da qual lavrou-se 

Eduardo Magalhães (BA), 04 de maio de 2020. 

VÊ 

Denise Cordeiro dos 
Membro-Supler 

Rua José Ramos P. Anchieta, 225-Jardim Primafr'era, Luís Eduardo Magalhães - BA 
CEP: 47850-000. TEL: (0XX177) 3628-9000 



H IA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO 
	

ESTADO DA BAHIA 
CNPJ N° 04.214.419 

	

PROCESSO DE CREDENCIA 
	

N° 00112020 

	

PROCESSO ADMINISTRA 
	

N° 43412020 

II 

• Art. 25, caput do artigo, da Lei Federal n° 8.666/93 altE 

9.648/98. 

O Prefeito Municipal de Luís Eduardo Magalhães, Estado 

RECONHECE a situação de CHAMAMENTO PÚBLICO VIA 

autoriza a contratação direta da empresa: INSTITUTO OFTALI 

33.836.61510001-01. Determina que seja dada a pubIicid 

8.666/93. 

pelas Leis Federais n° 8.883194 e 

Bahia, no uso de suas atribuições legais: 

DENCIAMENTO no presente processo, e 

REIHS LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 

prevista no caput do artigo 26 da lei 

Eduardo Magalhães, 04 de maio de 2020. 

Oziel Oliveira 

Prefeito Muni 

Rua José José Ramos P. Anchieta, 225 - Jardim Prin4vera, Luís Eduardo Magalhães - BA 
CEP: 47850-000. TEL: (OXX177) 3628-9000 



BAHIA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO 
	

ESTADO DA BAHIA 
CNPJ N° 04.214.419 

CHAMAMENTO 
	

001/2020 

PROCESSO ADMINISTRA 
	

N° 43412020 

O Prefeito Municipal de Luís Eduardo Magalhães - BA, 

empresa INSTITUTO OFTALMOPREIHS LTDA, inscrita no 

ADJUDICADA no processo licitatório na modalidade CredE 

Contrato, conforme estipulado no Edital de Licitação. 

Luis Ed 

uso de suas atribuições legais, convoca a 

NPJ sob o n° 33.836.61510001-01, que foi 

iamento no 00112020, para a assinatura do 

Magalhães - (BA), 04 de maio de 2020.. 

Oziel Oliveira 
Prefeito Municii 

	

Rua José Ramos P. Anchieta, 225 - Jardim 	ra, Luís Eduardo Magalhães . BA 

	

CEP: 47850-000. TEL: 
	

3628-9000 



BAHIA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES— ESTADO DA BAHIA 
CNPJ N° 04.214.41910001-05 

PROCESSO ADMINISTRA 'O N° 43412020 

CHAMAMENTO PÚBLIC N° 00112020 

O Prefeito Municipal de Luís Eduardo Magalhães - E 

AUTORIZA o início da prestação dos Serviços através 

da Empresa INSTITUTO OFTALMOPREIHS LTDA, ins 

adjudicatário no referido processo, cumprindo todas as 

pactuadas. 

do da Bahia, no uso de suas atribuições, 

Chamamento Público N° 00112020, através 

a no CNPJ sob o n° 33.836.61510001-01, 

rmas, exigências e condições previamente 

Luís 
	

Magalhães (BA),04 de maio de 2020.. 

Oziel Oliveira 
Prefeito Municir 

Rua José Ramos P. Anchieta, 225 - Jardim Prin4vera, Luis Eduardo Magalhães - BA 
CEP: 47850-000. TEL: (0XX177} 3628-9000 



LLD IWT 

CNPJ: 04214.41910001 

Sec. de Saúde - DAF n 2  0035 
Luís Eduardo Magalhães - BA, 04 de Maio de 2020 

Com meus cordiais cumprimentos, solicito a contratação d4 empresa listada abaixo que prestará 
VALORES CONTRATOS -2 320 

VALOR CONTRATUAL Valor Mensal Valor Total 

EMPRESA 
INSTITUTO OFTALMOPRJ 

LTDA 
IHS 

R$ 5000,00 R$ 30.000,00 

CREDENCIAMENTO - COVI D 1 

MEDICO JORGE LUIZ ANTONIO ABR lEÃO 
FONTE 15- PROPRIO R$ 15 . 0 00,00  
UNIDADE DE ATENDIMENTO COVID19  
FONTE SUS 14- VINCULADO R$ 15.000,00  
UNIDADE DE ATENDIMENTO CÓVID19  
ESPECIALIDADE INFECTOLOGISTA  
VIGENCIA 106 MESES  

Obs: Por se tratar de um evento não previsto, não existe 
vinculados ao COVID19. O que se aproxima é a dotação 
hospital e a complexidade da doença. Ressalto ainda, qu 
objeto dos contratos vinculado a prestação de serviço 9/ 

constar de forma específica que a despesa realizada sf t 

FELIPE 
Secretário Mui 

Decreto 

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

específica para os empenhos 
e Alta Complexidade por se tratar de 
rico dos empenhos bem como no 
de bens e equipamentos, deve 

Dmbate ao COVID19. 



29/04/2020 

Conselho Regional de 
	

do Estado da Bahia 

CERTI ÃO 

Certifico, para os devidos fins, que o Dr. JORGE LUIZ ANTONIO 
ABRAHAO encontra-se inscrito no Conse ho Regional de Medicina do Estado 
da Bahia, sob o número 34456, desde 16/08/2019, estando quite com o 
exercício de 2020 e habilitado legalmente ara o exercício da medicina, tendo 
registrada(s) a(s) seguinte(s) especialidacli (s): INFECTOLOGIA - RQE N° 
18250. 

Salvador, 29 de abril de 2020 

Certidão emitida no dia 29 de abril d 2020. Válida até o dia 30 de 
junho de 2020. 

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua 	 poderá ser confirmada na página do 
Portal Médico, na Internet, no endereço: ht 	 .lmedico.org.br, por meio do código 
JTFWYW. 

http://portal ,cfn,.org.br/components/corn certidoes.pf/certidao.php 	 1 	 111 



REPÚBLICA FEDERATIVA 

CADASTRO NACIONAL DA 

IflJ 

JURÍDICA 

NUMERO DE INSCRIÇÃO COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E D SITUAÇÃO DATA OE ABERTURA 

1 33.836.81510001-01 
CADASTRAL 

 
MATRIZ MATRIZ 

INSTITUTO OFTALMOPREIHS LTDA 

 DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 	 PORTE 
INSTITUTO DE SAUDE E OFTALMOLOGIA DE BARREIRAS 

	
ME 

86.30-5-02 - Atividade médica ambulatorial com recursos para realização 

86.10-1-01 - Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e 
86.10-1-02 - Atividades de atendimento em pronto-socorro o unidades hosç 
86.30-5-01 - Atividade módica ambulatorial com recursos para realização dE 
86.30-5-03 - Atividade médica ambulatorial restrita a consultas 
86.30-5-99 - Atividades de atenção ambulatorial não especificadas anteriori 

s para atendimento a urgências 
para atendimento a urgências 
imentos cirúrgicos 

COMIGO EDESCRIÇAOCA NATUREZA JURJDICA 	 - 	 - - 

206-2 - Sociedade Empresária Limitada 

LOGRADOURO 	 NUM 
R CAPITÃO MANOEL MIRANDA 	 876 

CEP 	 BAIRRO/DISTRITO 	 MUN 
41.806-086 	 RENATO GONCALVES 	 BAI 

ENDEREÇO ELETRÔNICO 	 TELE 

lNSTITUTODESAUDEPREIHSHOTMAIL.COM 	 (77) 

COMPLEMENTO 

SALA 01 

UF 

BA 

(77) 3611-8078 

* 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 
	

05/0612019 

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 
** 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.883, de 27 de 
	

de 2018. 

Emitido no dia 1310312020 às 15:01:46 (data e hora de Brasília). 	 Página: 111 

111 



[izada com CamScanner 



ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO 
SOCIEDADE INSTITUTO OFTJ 

CNPJ n° 

ANITA MARIANE NUNES PREIHS 
23103/1979, Separada, MÉDICA, cr n° 
0809440270, órgão expedidor SSP-BA, 
Marinho, 363, Loteamento São Paulo, Bani 

ALINE MARIA NUNES PREIHS na 
23103/1979, Divorciada, MÉDICA, CPF n° 
0809440601, órgão expedidor SSP-BA, 
Marinho, 363, Loteamento São Paulo, Barre 

Sócios da sociedade limitada de nome empresat 
LTDA, registrada legalmente por cõntrato social 
Comercial do Estado da Bahia, sob NIRE n °  2 
Manoel Miranda, 876, Sala 01, Renato Gonça] 
devidamente inscrita no Cadastro Nacional 
33.836.61510001-01, deliberam de pleno e co 
alteração e consolidação contratual, nos termos 
condições estabelecidas nas cláusulas seguintes: 

DO OBJETO 

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade passa a 

.TUAL N°  2 DA 
Cais LTDA 

tade BRASILEIRA, nascida em 
375-00, Carteira de Identidade a° 

e domiciliada na Rua Roberto 
CE? 47807-062, BRASIL. 

de BRASILEIRA, nascida em 
.005-72, Carteira de Identidade n °  
e domiciliada na Rua Roberto 

CEP 47807-062, BRASIL. 

INSTITUTO OFTALMOPREII-IS 
vidamente, arquivado nesta Junta 
4625054, com sede Rua Capitão 

Barreiras, BA, CEP 47806086, 
Pessoa JurídicalMF sob o n° 

m acordo ajustarem a presente 
Lei n° 10.4061 2002, mediante as 

o seguinte objeto: 

1. ATIVIDADE MÉDICA AMBULAT( 
	

COM RECURSOS PARA 
REALIZAÇÃO DE EXAMES COMPLE 

2. ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORI. RESTRITA A CONSULTAS; 

3. ATIVIDADE MÉDICA AMBULAT( 
	

COM RECURSOS PARA 
REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS 

4. ATIVIDADES DE ATENDIMENTO 
	

R, EXCETO PRONTO 
SOCORRO E UNIDADES PARA ATEN 

	
A URGÊNCIAS; 

S. ATIVIDADES DE ATENDIMENTO 1 EM PRONTO SOCORRO E 
UNIDADES HOSPITALARES PARA 4'STENDLMENTO A URGÊNCIAS 
ATIVIDADES DE ATENÇÃO AMBULAtORIAL. 

CODIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES 

e 8630-5102 - atividade médica 	 com recursos para realização de 
exames complementares. 

• 8610-1101 - atividades de atendimento hc 	exceto pronto-socorro e 
unidades para atendimento a urgências. 

Req: 81900000946345 
	

ri 
	

Página 1 

Certifico o Registra sob o n°97896051 em 3010812019 

4! 	Protocolo 195882920 de 2910812019 
Nome da empresa INSTITUTO OFTALMOPREIHS LT 

JIICES Este documento pode ser verificado em http://regin.juo  
Chancela 258090296028708 
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 
por Tisna Regila 10 O de Araújo - Secretária-Geral 



ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO 4ONTRATUAL.N.°2 DA 
SOCIEDADE INSTITUTO OFTAtMOPREIHS  LTDA 

CNfl n 33.836.615/4001-01  

passiva na sociedade, judicial e extrajudicia1nien4, podendo praticar todos os atos 
compreendidos no objeto social, sempre 'de interesse da sociedade; autorizado -o uso do 
nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo emi atividades estranhas ao interesse 
social ou assumir obrigações seja em favor de qualq4er dos cotistas ou de terceiros, bem 
como onerar ou alienar bens imóveis 4a sociedade, si m  autorização dos outros sócios. 

DA DECLARAÇÃO DE 

CLÁUSULA QUINTA. Os administradores decla] 
impedido de exercera administração da soeiedad 
condenação criminal, ou por se encontrar sob os efi 
temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou 
peita ou suborno, COI1CUS5Q, peculato ou contra a 
financeiro nacional, contra normas de defesa da 
consumo, fé pública ou propriedade. 

NOME FANT 

a, sob as penas da lei, que não está 
por lei especial ou 'em. virtude de 
)S dela, a pena que vede, ainda que 
crime falimentar, de prevaricação, 
onomia 'popular, contra o sistema 
incorrência, contra as relações de 

CLÁUSULA SEXTA. O nome fantasia a partir Jessa data será: INSTITUTO DE 
SAÚDE E OFTALMOLOGIA DE BARREIRAS. 

DA RATIFICAÇÃO E FORO 

CLÁUSULA SETIMA. O foro para o exercício e o cumprimento dos dirêitos e 
obrigações resultantes do contrato social permanece AR.REIRAS-BA. 

Em face das alterações acima, consolida-se o C( 
	social, nos termos da Lei n° 

10.406/2002, mediante as condições e cláusulas 	:es: 

ANITA MARIANE NUNES FRETES 
2310311979, Separada, MÉDICA, CPF n° 
0809440270, órgão expedidor SSP-BA. 
Marinho, 363, Loteaniento São Paulo, Bani 

ALINE MARIA NUNES PREIHS na 
23/0311979, Divorciada, MÉDICA, CPF n° 
0809440601, órgão expedidor SSP-BA, i 
Marinho, 363, Loteamento São Paulo, Barrei 

JORGE LUIZ ANTONIO ABRAHÃO naci 
12102/1971, Solteiro, MÉDICO, CPF n °  613, 
2636745, órgão expedidor PC-GO, residente e 
363, Loteamento São Paulo, Barreiras-BA, CEP 

de BRASILEIRA,' nascida em 
75-00. Carteira de Identidade n° 
e dorniefliada: 'na 'Rua Roberto 
EP 4780,7:062, BRASIL.. 

BRASILEIRA, nascida em 
)05-72, Carteira ile:Identidade rio 
e domiciliada na Rua Roberto 
EP 47807-062, BRASIL. 

Je BRASILEIRA, nascido em 
1-87, Carteira de Identidade j 0  

Lliado.na RUâ RõbértoMarinho, 
062, BRASIL.. 

o 
-4- 

Req: 81900000946345 
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ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO 
SOCIEDADE INSTITUTO OFli 

CNPJ n° 

• 8630-5/02 - atividade médica ambulatorial 
exames complementares. 

• 8610-1101 - atividades de atendimento hós1 
unidades para atendimento a urgências. 

• 8610-1102 - atividades de atendimento em i 
hospitalares para atendimento a urgências 

• 8630-5101 - atividade médica ambulatorial 
procedimentos cirúrgicos. 

• 8630-5/03 - atividade médica ambulatorial 

• 8630-5/99 - atividades de atenção ambulat 
anteriormente. 

JTRATUAL N°  2 DA 
OPREIIIS LTDA 
rOl 

recursos para realização de 

ir, exeetõ pronto-socorro e 

to-socorro e unidades 

recursos para realização de 

rita a consultas. 

não especificadas 

CLÁUSULA QUINTA. A empresa iniciou suas ati iidades em 0510612019 e seu prazo 
de duração é indeterminado. 

DO CAPITAL SOCI AL 

CLÁUSULA SEXTA: O capital social subscrito 5 de R$ 60.000,00 (Sessenta Mil 
Reais), em moeda corrente nacional, representado po r 60.000 (Sessenta Mil) quotas de 
capital, no valor nominal de R$ 1,00 (Um Re" 

os RS 35 O
l) cad uma, integralizado R$ 25.000,00 

(Vinte e Cinco Mil Reais) sendo que 	 0,00 (Trinta e Cinco Mil Reais) 
restantes serão integralizados até 31/12/2021. Em ecorrência do aumento do capital 
social este fica assim distribuído: 

ANITA MARIANE NUNES PREIHS, com 
	

(Vinte e Cinco Mil) quotas, 
perfazendo um total de R$ 10.000,00 (Dez Mil 

	
integralizado e um total de .R$ 

15.000,00 (Quinze Mil Reais) a integralizar. * 
1 

ALINE MARIA NUNES PREII-IS, com 25.000 
um total de R$ 10.000,00 (Dez Mil Reais) int 
(Quinze Mil Reais) a integralizar. 

JORGE LUIZ ANTONIO ABRAIIÃO, com 
total de R$ 5.000,00 (Cinco Mil Reais) integ 
Mil Reais) a integralizar. 

CLÁUSULA SETIMA. As quotas são indivisíve 
transferidas a terceiros sem o consentimento do outrc 
igualdade de condições e preço direito de preferéni 
venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a ai 

Req: 81900000946345 

e Cinco Mil) quotas, perfazendo 
ido e um total de R$ 15.000,00 

(Dez Mil) quotas, perfazendo um 
e um total de R$ 5.000,00 (Cinco 

s e não poderão ser cedidas ou 
sócio, a quem fica assegurado, em 
ia para sua aquisição, se postas à 
ração contratual pertinente. / '7 
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27/04/2020 

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

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

Nome: INSTITUTO OFTALMOPREIHS LTDA 
CNPJ: 33.36.615I0001-01 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de 
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que derem a ser apuradas, é certificado que 
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria 
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DALI) junto à 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN). 

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para 
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta 4 ele vinculados. Refere-se à situação do 
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas 
nas alíneas 'a' a 'd'do parágrafo único do art. 11 da Lei n° 82112, de 24 de julho de 1991. 

A aceitação desta certidão está condicionada à verifica' 
endereços <http://rfb.gov.br > ou <http:llwww.pgfn.gov.br>. 

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Co 
Emitida às 10:25:29 do dia 2710412020 <hora e data de 
Válida até 2411012020. 
Código de controle da certidão: EC76.4EA6.F1D09.ADA9 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

de sua autenticidade na Internet, nos 

RFB/PGFN n°1.751, de 211012014, 

111 



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 
	

Emissão: 27/04/2020 11:30 

SECRETARIA DA FAZENDA 

	

Certidão Negativa de O 
	

Tributários 

(Emitida para os efeitos dos alt. 113 e 114 da Lei 
	

de 11 de dezembro de 1981 - Código 

	

Tributário do Estado 
	

Bahia) 

Certidão N°: 20201 

RAZÃO SOCIAL 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxx, 

INSCRIÇÃO ESTADUAL C ipi 

33.;36.61510001-01 

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de esponsabiIidade da pessoa física ou juridica acima 
identificada, relativas aos tributos administrdos por esta Secretaria. 

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexittência  de débitos, inclusive os inscritos na Dívida 
Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvadodireito da Fazenda Pública do Estado da Bahia 

cobrar quaisquer débitos que vierem a ser purados posteriormente. 

	

Emitida em 1 /D4/2020 conforme Portaria n ° 918/99 sendo 
	

por, 6&diascontados a partir da data de sua 
emissão. 

	

A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE 
	

COMPROVADA NAS INSPETORIAS 

	

FAZENDÁRIAS OU VIA INTERNET, NO ENI 
	

ÇO http:/iwww.sefaz.ba.gov.br  

	

Válida com a apresentação conjunta do cartão original 
	

inscrição no CPF ou no CNPJ da 

	

Secretaria da Receita Federal do 	Mm 
	

rio da Fazenda. 
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Prefeitura Municipal de Barreiras 

iLIS&. 	Av Barão do Rio Branco, 149 Centro Empresarial 

Vila Rica -  BARREIRAS -  BA CEP: 47813-010 

CNPJ: 13.654.40510001-95 

CERTIDÃO NEGATIVA DÉBITOS 

Número: 

Nome/Razão Social: INSTITUTO OFTALMOPREIHS LTDA 

Nome Fantasia: 	INSTITUTO DE SAUDE E 
	

BARREIRAS 

Inscrição Municipal: 000019311 	 CPr/CNPJ: 33S36.61610001-01 

Endereço: 	 RUA CAPITÃO MANOEL MIRANDA, 876 SALA 01 

RENATO GONCALVES BARREIRAS - BA CEP: 47806-086 

RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA MUNICIPAL CORAR QUAISQUER DÉBITOS QUE VIEREM A SER 

APURADOS POSTERIORMENTE, É CERTIFICADO QUE, ATÉI  A PRESENTE DATA, NÃO CONSTAM DÉBITOS 

TRIBUTÁRIOS DO CONTRIBUINTE ACIMA CITADO PARA COM ETE MUNICÍPIO. 

Observação: 

Esta certidão foi emitida em 	L2410412020.  ' 	com base no 4digo Tributário Municipal. 

Certidão válida até: 1131Õ712020 T 

Esta certidão abrange somente a Inscrição Municipal acima 

Código de controle desta certidão: 96000048283600001161 

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111  
Certidão emitida eletronicamente via internet. A aceitação desta ce tidão está condicionada à verificação de sua 
autenticidade na Internet, no endereço eletrônico: 
https://barreiras.saatri.com.br , Econômico - Certidão Negativa - Ver icarAutenticidade 

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

Impresso em 2410412020 às 10:15:41 



2710412020 	 Consulta 
	

do Empregador 

Ei1-I 

Certificado de Regularidade 
do FGTS - CRI? 

Inscrição: 	33.836.615/0001-01 

azão SociahffiSTITUTO OFTALMOPREIHS LTDA 

Endereço: 	RUA CAPITÃO MANOEL MIRANDA 8 SALA 011 RENATO GONCALVES / 
BARREIRAS f BA 147806-086 

A Caixa Econômica Federal, no uso da atrftuição que lhe confere o Art. 
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a 
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o 
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FÇ3TS. 

O presente Certificado não servirá de 	a contra cobrança de 
quaisquer débitos referentes a contribuh 

	
e/ou encargos devidos, 

decorrentes das obrigações com o FGTS. 

Vaflidade:0210312020 a 29/0612020 

Certificação Número: 

Informação obtida em 27/0412020 11:10: 

A utilização deste Certificado para osUns previstos em Lei esta 
condicionada a verificação de autentic dade no site da Caixa: 
www.taxa.gov.br  

https:Ilconsulta-orf.caixa.gov.br/consultaoif/pages/consultaEjnpregador.jsf 	 1 	 1/1 
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PODER 3W 
JUSTIÇA DO 

CERTIDÃO NEGATIVA DE 

Nome: INSTITUTO OFTALMOPREIHS LTDA 

(MATRIZ E FILIA 

Certidão n°: 7387129/2020 

Expedição: 30/03/2020, às 09:52:25 

Validade 25/09/2020 - 180 (cento e 

de sua expedição. 

ITOS TRABALHISTAS 

CNPJ: 33.836.615/0001-01 

tenta) dias, contados da data 

Certifica - se 	que 	INSTITI TO OFTALMOPREI}IS 	LTDA 

(MATRIZ E FILIAIS , inscrito (a) no CNPJ sob o n° 

33.836.615/0001-01, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores 

Trabalhistas. 

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do 

Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e 

na Resolução Administrativa n °  147)/2011 do Tribunal Superior do 

Trabalho, de 24 de agosto de 2011. 

Os dados constantes desta Certidãv são de responsabilidade dos 

Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias 

anteriores á data da sua expedi cão. 

No caso de pessoa jurídica, a Certi ão atesta a empresa em relação 

a todos os seus estabelecimentos, a ências ou filiais. 

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua 

autenticidade no portal do Trib nal Superior do Trabalho na 

Internet (http://www.tst.jus.br ) 

nte Certidão emitida gratuitame. 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 

Do Banco Nacional de Devedores T abalhistas constam os dados 

necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas 

inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto ás obrigações 

estabelecidas em sentença condenatá ia transitada em julgado ou em 

acordos judiciais trabalhistas, nclusive no concernente aos 

recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a 

emolumentos ou a recolhimentos dete inados em lei; ou decorrentes 

de execução de acordos firmados pe ante o Ministério Público do 

Trabalho ou Comissão de Conciliaçã Prévia. 

Dúvidas e sugestões: cridt@tst.jus.br  
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JUCEB 

TERMO DE 

il 
195882920 

NOME DA EMPRESA INSTITUTO OFTALMOPREIHS LTDA - 

PROTOCOLO 195882920-29/08/2019 - 

ATO 002 ALTERAÇÃO 

EVENTO 021- ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME E PRESARIAL) 	 - 

MATRIZ 

F 29204625054 
NPJ 

 
33.836 61510001-01 

LERflFICOO REGISTRO EM 30108120 19 

1 - CÕ&SOLIDACAO DE CONTRATO)] 

BRASil [4 

TIANA REGILA M O DE Alt? 

Secretária-Geral 

Junta Comercia! do Estado da Bahia 
Certifico o Registro sob o n°97896051 em 3010812019 
Protocolo 195882920 de 2910812019 

'a 	 Nome da empresa INSTITUTO OFTALMOPREIF-4S LTDA NIRE 
JUCEB Este documento pode ser verificado em littp://regin.jucebba.goi 

- 	 Chancela 258090296028708 

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30108120 
por Tisna Regila M G de Araújo - Secretária-Geral 

30/08/2019 
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ESTADO DA BAHIA 
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR 
170  GRUPAMENTO DE BOR IBEIRO MILITAR 

CERTIFICADO DE LICENÇA DO 9 RPO DE BOMBEIROS 
CLCB N° 1141 2020 

CERTIFICA-SE QUE A PRESENTE EDIFICAÇÃO OU AREA DE RISCO, CLASSIFICADA COMO 
BAIXO PONTENCIAL DE RISCO A VIDA E AO PA1 RIMÔNIO, NOS TERMOS DA IT N° 42, 
ENCONTRA-SE REGULARIZADA PERANTE O CORPO DE BOMBÉIROS MILITAR DA BAHIA. 

Razão Social CLINICA OFTALMOLOGÍCA NARA PREIHS LTDA 

Nome Fantasia CLINICA OFTALMOLOGICA NARA CNPJ 	05.893.70010001-,76 
Endereço Rua Capitão Manoel Miranda N° 	676 
Complemento Bairro CENTRO 
Município: BARREIRAS 

Ocupação H - Serviço de Saúde e Instituicional 

Divisão 	H-6 - Clinica e consultório medico e odontologio 

Proprietário CLINICA OFTALMOLOGICA NARA PREIHS TDA 

Responsável pelo Uso CLINICA OFTALMOLOGICA'NARN PREIHS LTDA 

Responsável Técnico:RENAN LIMA GONSIORKIEWICZ 

CRENCAU: 051648270-OBA ARTIRRT: BA20200266868 

Área Total 247,53 

N° de Pavimentos 1 

Validade 2310312021 

Observações 
1 Para as edificações do baixo potencial de risco a vida e ao património nos termos da IT n°42 o Corpo de Bombeiros Militar 
emite a presente Licença que substitui o Auto de Vistoria do Corpo de E ombeiros (AVCB) para todos os fins 
2 Os dados do presente Certificado ria Licença foram fornecidos pelo responsáveis acima que apresentaram ao Corpo de 
Bombeiros Militar a documentação obrigatória nos termos da IT n° 42 
3 A alteração de qualquer dado tais como endereço área e ocupaçãq implica na partia da validade da presente Licença e 
obriga o proprietário ou responsável pelo uso a renovar a solicitação. 
4 Aos responsáveis compete antes da ocupação  dà edifica çâo dim nsionar e instalar as Medidas de Segurança Contra 
Incêndio e Pânico nos termos das Normas Segurança Contra Incendi 3 e Pânico do Estado da Bahia 
5 O Corpo de Bombeiros Militar pode a qualquer tempo proceder a ve fica ção das informações e das declarações prestadas 
pelos responsáveis inclusive por meio de fiscalizações a edificação e dê solicitação de documentos adicionais 
6 O Corpo de Bombeiros Militar pode cassar o presente Certificado dE Licença sem prejuízo das responsabilidades civis e 
criminais sempre que constatar situação de risco iminente a vida ao n ieio ambiente ou ao patrimônio ;  ou ainda no caso de 
reincidência infracional de fraude de resistência ou de embaraço a tis alização 

NOTAS 

1)0 CLCB deve ser afixado na entrada principal da edificaçã ,em local visivel ao publico 
2) Compete ao proprietário ou responsável pelo uso da edificação a responsabilidade de renovar o CLCB e 
de manter as medidas de segurança contra incêndio em cc ndiçóes de utilização, providenciando a sua 
adequada manutenção, sob pena de cassação do CLCB, i idependente das responsabilidades civis e 
criminais 

Barrerra, 24 de março de 2020 

Vistado por Maj BM LEONARDO ARAÚJO CEDRÁZ 

Homologado por TC BM JOSÉ MANOEL LUSQUINHO DE ALMEIDA 

Código de Autenticidade: E9EII18F-471 B52-AI2F-4BFDCF588A73 
Documento emitido eletronicamente. A sua autenticidade pode se confirmada através do código de autenticidade 

acima no site; www.cbmM .qov.br. 



Prefeitura Municipal de Barreiras 	 Impresso em 2910412020 às 09:04:26 
Av Barão do Rio Branco, 149 Cenho Empresarial 

Vila Rica - BARREIRAS - DA CEP: 47813-010 

CNPJ: 13654.40510001-95 

Inscrição Municipal C.N.P.J.fC.P.F. M.F. Inscrição 1.p. U. Data Inicio desAtividades: 

000019311 33.836.61510001-01 01.00.0(1.4604.001 05/06/2019 
Tipo Alvará: Data tia Validada Situação Processo 

ANUAL 3111212020 ATIVA  
Razão Social 

INSTITUTO OFTALMOPREIHS LTDA  
Nome Fantasia 

INSTITUTO DE SAUDE E OFTALMOLOGIA DE BARREIRAS 
Logradouro: Námero: Complemento: 

RUA CAPITAO MANOEL MIRANDA 876 SALA 01 
Bairro: 'Cidade: Estado: 

RENATO GONCALVES IBARREIRAS BA 

Telefone: 51W: E-mail: 

77 36112779 oftalmopreihs©hotmail.com  
Categoria: Área era 1.12: Horário da Funcionamento: 

SERVIÇO 0,13 x-x-x-x-x-x-x-x-x-x 
Alteração Cadastral: Alteração Cadastral: 	 11Horário Especial: 

Atividade Principal 

86.30-5-02 Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames complementares 

Atividades Secundária 

8630501 Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedime ntos cirúrgicos, Atividade médica arnbulatorial com 
recursos para realização de exames complementares, Atividade médica ambulatorit restrita a consultas, Atividade odontoïágica. Serviç 
86.30-5-03 Atividade médica ambulatorial restrita a consultas 
8610-1-01 Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades ara atendimento a urgência 
86.30-5-99 Atividades de atenção ambulatorial não especificadas anteriormente 

86.10-1-02 Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares p; rã atendimento a urgências 

AVCB/CLCB N° 114112020 VALIDADE 2310312021, DLA N°0125/2(19, Alvará Sanitário N°7175/2019 VALIDADE 
02/10/2020 

BARREIRAS-BA, 29 de abril de 2020 
Verifique a autenticidade deste alvará no sito: 
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ANEXO ii 

REQUERIMENTO DE CREDENCIAMENTO 

Á COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇ 

INSTITUTO DE SAUDE E OFTALM LOGISTA DE BARREIRAS 

(razão/denominação social da pessoa jurídica), CNPJ/ME no. 

33.836.612/0001 -01 com sede à Rua Ca Ditão Manoel Mirando n°876 

telefone n° 36112779, neste ato repr sentada na forma do seu 

contrato social), pelo Jorge Luiz An t nio Ahrahao, portador do 

CRM/BA 34456 conforme edital e reg lamento publicado por esta 

Prefeitura. 

DECLARA, sob as penas do lei, que: 

conhece os termos do edital de cr ,  

conhecimento de todas as inform 

cumprimento das obrigações objeto 

quais concorda; 

Jenciamento e que tomou 

ções e condições para o 

lo credenciamento, com os 

está de acordo com as normas e taela de valores definidos no 

edita!; 

realizaró todas as atividades a que sj propõe; 

não se encontra suspensa, nemdeclarada inidânea para 

participar de licitações ou contratar om órgão ou entidades da 

Administração Pública; 



t 

não se enquadra nas siivaçõcs 
	

impedimentos previstos na 

edital do cred enojamento; 

anão há qualquer fato impeditivo do su credenciamenta; 

se compromete a declarar qulquer fato superveniente 

impeditivo de credenciam Icontra[oçao t- 

Pas empresas pleiteados para credo ciamento são compatíveis 

com o objeto social da pessoa jurídica, com profissional 

responsável competente, o experiên ia, a capacidade instalada, 

a infra-estrutura adequada a prestc ção dos serviços conforme 

exigidos no edital de credenciament e nos seus anexos; 

sas informações prestadas neste pedi o de credenciamento são 

verdadeiras. 

Junta ao presente requerimento toda documentação exigida no 

edital de credenciamenfo, devidame4te assinada e rubricada. 

Barreiras. 30 de Abril de 2020. 	1 

(Nome e a 	 gc4da pessoa juridica) 


