
BAHIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARD MAGALHÃES - ESTADO DA BAHIA 

CNPJ N°  04.214.41 /0001-05 

CREDENCIAMENTO t 

PROCESSO ADMINISTRA 

CONTRATO N° f 

Pelo presente instrumento o MUNICÍPIO DE LUIS EDUAI 
público, inscrito no CNPJ sob o n° 04.214.419/0001-05, c 
cidade de Luís Eduardo Magalhões-BA, neste ato represa 
DE OLIVEIRA, brasileiro, casado, empresário e agropecuc 
sob n° 11.673.945-26 SSP/BA, inscrito no CPF sob n° 502.801 
e o FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUIS EDUARDO MA 
inscrito no CNPJ sob o n° 11.101.542/0001-17, com sede à 
na cidade de Luís Eduardo Magalhães - BA, neste ato i 
Saúde, Sr. FELIPE MORGAM MELHLEM, brasileiro, casado, p ,  
10.575./84-3 SSP/RJ, inscrito no CPF sob o n° 052.980.5c 
assistidos juridicamente pela Procuradora Geral do Mui 
brasileira, casada, advogada inscrita na OAB/BA 
CONTRATANTES, e de outro lado, a empresa PSYCH SERV 
no CNPJ sob n° 19.685.073/0001-92, estabelecida na A 
centro, Formosa do Rio Prelo-BA, neste ato representado 
sob n° 705.285.601-82 e CRM/BA sob n° 026107 , denc 
acordado, mediante as cláusulas e condições adiante es 

001/2020 
✓O N° 434/2020 

DO MAGALHÃES, pessoa jurídica de direito 
~ m sede à Av, Barreiras, n° 825, Centro, na 
ntado por seu Prefeito, Exmo. Sr. OZIEL ALVES 
isca, portador da Carteira de Identidade RG 
509-00, residente e domiciliado nesta cidade, 
;ALHÃES, pessoa jurídica de direita público, 
Avenida Barreiras, quadra 09, lote 05, Cgntro, 
apresentado por seu Secretário Municipal de 
rtador da Carteira de Identidade RG sob'o n° 
7-76, residente e domiciliado nesta cidade, 
cípio, Dra. TACIANA IZABEL GOMES NADAL, 
sob n° 63.542, doravante denominados 
;OS MEDICOS E DIAGNÓSTICOS LTDA, inscrita 
. Antonio Carlos Magalhães, n° 1739, Bairro 
Dor DHIOGO DE PAULA MELO, inscrito no CPF 
ninado CONTRATADO, tem entre si, justo e 
ouladas: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

O presente contrato tem como objeto 

Magalhaes-BA , 

Parágrafo Primeiro: A CONTRATADA obriga-se a a .eitar, nas mesmas condições contratuais, 

acréscimo ou supressões nos serviços, em até 25% (vint e cinco por cento) do valor inicial atualizado 

do Contrato (art. 65, § 1 °, da Lei n° 8.666/93), os quais s realizarão mediante aditamento formalizado 
nos termos do art. 61, parágrafo único. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PA 

Os serviços serão remunerados segundo o critério de 

no edital e mediante ordem de serviço requisilodo. 

contratação° O contrato tem o valor global estimado 

Parágrafo Primeiro: O pagamento dos serviços será 
Nota Fiscal (Pessoa Jurídica), que deverá conter ate. 

ço global, de acordo com os valores fixados 
da profissional tem um valor estimado para , 

R$ 72.000,00 (setenta e dois mil reais). 

ado em 10 (dez) dias após a emissão da 

de conformidade assinado pelo Secretário 
1 

'- Tv  



BAHIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARD9 MAGALHÃES - ESTADO DA BAHIA 

CNPJ N°  04.214.411 10001-05 

Municipal de Saúde de Luís Eduardo Magalhães ou Téqnico Responsável, e ainda, constar em local 
de fácil visualização, a indicação do n° da Nota de em4enho; 

Parágrafo Segundo: Fica expressamente estabelecidt  que no preço estejam incluídos todos os 
custos diretos e indiretos requeridos para a execução$io objeto especificado na cláusula primeiro 
deste instrumento, constituindo-se na única remuneracãb devida. 

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

Parágrafo Quarto: Quando houver erro, de qualquer 
documento será devolvido imediatamente paro sub 
Esse intervalo de tempo não será considerado para 
monetária. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO 

que estiverem em conformidade com as 
?xo 1 do Edital. 

a, na emissão da Nota Fiscal/Fatura, o 
D e/ou emissão de Nota de Correção. 
de qualquer reajuste e/ou atualização 

O prazo de vigência do presente contrato éaté o dia 3 de novembro de 2020, a partir da data de 
sua assinatura, podendo ser prorrogado por iguais e su4essivos períodos até o limite de 60 (sessenta) 
meses, vigendo para os períodos subsequentes o prejo fixado no contrato ou em tabela oficial 
publicada na Imprensa Oficial. 

CLÁUSULA QUARTA - DOS RECURSOS FINACEIROS 

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

ORGÃO/UNIDADE: 02.09.100 - FUNDO MUNICIPAL DE SA 
PROJETO/ATIVIDADE: 
10.301 .051 .2054 GESTÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE 
FONTE DE RECURSO 02-SAÚDE-- 15% 
R$ 50.000,00 
PROJETO/ATIVIDADE: 
10.302.051.2046 - GESTÃO DAS AÇÕES: MÉDIA E ALTA CC 
FONTE DE RECURSO: 14-SUS 
R$ 22.000,00 

ELEMENTO DE DESPESA: 
3.3.9.0.39.00.00000000 - OUTROS SERVIÇOS TERC 

VALOR TOTAL: R$ 72.000,00 (setenta e dois mil 

licitado, correrão à conta dos recursos 
indicado a saber: 

- FMS 

DE - RECURSOS PRÓPRIOS - 15% 

ÍXIDADE AMB. E HOSPITALAR 

A JURIDICA 	
( 



B 
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EU 

CNPJ N° 04. 

CLÁUSULA QUINTA - DO REGIME DE EXECUÇÃO 

O presente Contrato será realizado em regime de Emp 

objeto deste Contrato, serem prestados por empresas 

as atividades a que se propõem, de forma contínua. 

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

A CONTRATADA, além das obrigações contidas neste C 

a. responsabilizar-se integralmente por todos os co 

b. arcar com todo e qualquer dano ou pre 

CONTRATANTE e/ou a terceiros, por sua culpa 

imprudência, ou de auxiliares que estejam 

serviços contratados; 
c. zelar pela boa e completa execução dos servi 

ao seu alcance, a ampla ação fiscalizadora do. 

d. CONTRATANTE) atendendo prontamente às 

solicitadas; 
e. Fetuar pontualmente o pagamento de todas a: 

incidir sobre as suas atividades e/ou sobre a execuç 

f. Presente Contrato, inclusive as obrigações se 

empregados; 

g. Manter, durante toda a execução do Contrc 

assumidas, todas as condições de habilitação e 

Contrato; 

h. Prestar os serviços acima em alta qualidade e 

aqui convencionadas, responsabilizando-se integra 

i. Cumprir, dentro dos prazos estabelecidos, as obric 

contrato dele decorrente. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRAT 

A CONTRATANTE, além das obrigações contidas neste 1 

a. publicara resumo do Contrato e dos aditamen 

n° 8-666il93; 

Ó. transmitir a CONTRATADA os informações neces 

c. designar prepastos para proceder ao eco 

prestado, abjeta do presente Contrato, com 

bem cama anotar, em registra própria, as falhc 

ocorrências de quaisquer fatos que exijam mcc 

MAGALHÃES - ESTADO DA BAHIA 
/0001-05 

ia par Preço Global, devendo os serviços, 

demente habilitadas e qualificadas para 

ntrato por determinação legal, abriga-se a: 

premissas assumidos neste Contrato; 
ízo, de qualquer natureza, causadas ao 

u em consequência de erros, imperícia ou 

b sua responsabilidade na execução dos 

os contratadas e facilitar, par todos as meias 

prepostos designados pelo 
observações e exigência que lhe forem 

taxas e impostas que incidam ou venham a 

ia do abjeta da 
iais, previdenciárias e trabalhistas das seus 

em compatibilidade com as obrigações 

iticaçãa exigidas para a assinatura deste 

rôo, nas prazos e segundo as condições 

te pelos serviços executadas; 

es assumidas por força deste edital ou do 

antrata par determinação legal, abriga-se a: 

s na Imprensa Oficial, conforme a Lei Federal 

irias a prestação da serviço; 

ipanhamenta e à fiscalização da serviço 
:ampetência para atestar a efetiva serviçd, 

detectadas e comunicar CONTRATADA as 
ias corretivas-  



- 	BAHIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARD MAGALHÃES - ESTADO DA BAHIA 

CNPJ N° 04.214.4 910001-05 

d. efetuar, nos prazos previstos neste Contrato, o pagamento devido o CONTRATADA oriundos 
do serviço prestado; 

e. verificar e aceitar as faturas emitidas pela CON; RATADA, recusando-as quando inexatas e/ou 
incorretas, ficando, neste caso, suspenso o prazo para pagamento, o qual somente 
começará a fluir após a apresentação da novo fatura, devidamente retificado, ou da Nota 
de Correção, não sendo considerada esse intei vaio de tempo para efeito de atualização do 
valor contratual. 

CLÁUSULA OITAVA- DA RESCISÃO CONTRATUAL 

A inexecução total ou parcial do presente contrato, Inseja a sua rescisão, na forma estipulada nos 
artigos 77 à 79 da Lei Federal n° 8.666/93, ficando des, e já reconhecido pelo contratado os direitos 

s. da Administração previstos nestes artigo 

	

Parágrafo Único: Será assegurada a parte que liver 
	

do motiva à rescisão, o contraditório e o 
ampla defesa. 

CLAUSULA NONA - DO VÍNCULO 

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

CLÁUSULA DÉCIMA- DAS SANÇÕES 

TANTE e a CONTRATADA qualquer vínculo, 

A CONTRATADA será penalizada com multa equivalen e a 10% (dez por cento) do valor do contrato, 
quando der causa à rescisão contratual. 

§ 1 0  - O atraso injustificado na execução da contrato sujeitará a CONTRATADA às seguintes 
penalidades, garantida a defesa prévia: 

a) Multa de 1% (um por cento) do valor do contrq to, por dia de atraso na entrega dos bens ou 
execução de cronagrama de serviços; 

bj Suspensão temporária de licitar com a CONTRA, ANTE, atendido o prazo máximo legal; 
c) Declaração de inidoneidade 

§ 2° - As sanções estabelecidas neste contrato não e imem a CONTRATADA das responsabilidades 
civil e criminal que seu ato ensejar. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO 

O Sr. Ednardo da Silva de Souza matrícula 10152 cargo 	 or II, é respans' ei pelos contratos, 
designado pelo Secretário de Saúde Felipe Melhem M 



BAHlA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARD MAGALHÃES - ESTADO DA BAHIA 

CNPJ ri0 04.214.41!  10001-05 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO 

As partes elegem o foro da Comarca de Luís Eduardo 1 

porventura persistirem, após esgotarem todas as tentai 

E, por estarem justas e contratadas, as partes assinam 

igual teor e forma, para único efeito, com as testemunb 

jurídicos e legais efeitos. 

galhões para dirimir quaisquer dúvidas que 

is de composição amigável. 

presente instrumento em 02 (duas) vias de 

abaixo assinadas, para que produzam seus 

Luís adu 
	

Magalhães - BA, 04 de moio de 2020. 

OZIEL ALVES DF-? ! IVI 

Prefeito N/6frpa 

FELIPE MOJ4 EL 

Secretário M46 'c pal de 

TACIANAIZ LGOES 

ProcuradoajGer 1 

Saúde 

PSYCH SERVIÇOS MEDIC 
	

LTDA 

Testemunhas: 

Nome: 

CPF: fl$k' 3ÂcS- 32 
Njme: 

&TÁ)Qc& 

CPF: r2o9. 



BAHIA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO $AGALHÃES- ESTADO DA BAHIA 
CNPJ N° 04.214.4191800105 

20  ATA DE JULGAMENTO DE DOIJMENTAÇÁO  DO 
CREDENCIAMENTO w° 4:1112020 

PROCESSO AOMINISTRATIVcJ N° 43412020 

Aos 04 (quatro) dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte, a partir das 14:00min (quatorze horas) horário 
local, reuniu-se na sala da Comissão Permanente de Licitação o F residente da CRI, o Sr. Jimmy Vance Bezerra 
Campos, e os demais membros da comissão: lolanda Silva Cruz e Denise Cordeiro dos Santos, nomeados pelo 
Senhor Prefeito, através da Portaria n° 00912020, para a análise d documentação exigida para o Credenciamento 
N° 00112020, tendo como objeto o credenciamento para a c 'ntratação de empresas para prestação de 

termos e condições estabelecidos no Edital de Credenciamento 
documentação da empresa, que manifestou interesse em 
SERVIÇOS MÉDICOS E DIAGNÓSTICOS LTDA Inscrita no CNI 
Av. Antonio Carlos Magfalhães, n° 1739, Bairro centro, Formos 
Dhiogo de Paula Meio, portador do CPF de n° 705.285.601-8 
número do CRMIBA é 026107. Estando a empresa credenciada 
serem realizados serão baseados nos preços da pesquisa realiza 
Credenciamento. O Presidente da CPL,JIMMY VANCE BEZERR) 
Nada mais havendo a fazer, o Presidente da CPI, deu p 
documentação exigida no Edital do Credenciamento N° 0011202( 
esta ata, que vai assinada por ele e pelos demais presentes. Luís 

Eduardo Magalhaes-BA, conforme critérios, 
Em seguida os membros da CPL analisaram a 
3rticipar do credenciamento sendo: PSYCH 
1 sob o n° 19.685.07310001-92, estabelecida na 
do Rio Preto-Ba.. Neste ato representada por 
carteira de Identidade n° 329960 SSP/TO e 

ente que os valores das consultas e exames a 
3 por este Município, como previsto no edital de 
AMPOS declarou CREDENCIADA a empresa. 
encerrado o prazo para o recebimento da 

exatamente ás (14:45) horas da qual lavrou-se 
duardo Magalhães (BA), 04 de maio de 2020. 

lolanda 5 
r\ Mem 

Denise Cordeiro dos 

Rua José Ramos P. Anchieta, 225-Jardim Primavera,  Luís Eduardo Magalhães - BA 
CEP: 47850-000. TEL: (OXX17) 3628-9000 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO 
	

ESTADO DA BAHIA 

	

CNPJ N° 04.214.419 
	

1-05 

	

PROCESSO DE CREDENCIA 
	

•O N° 00112020 

	

PROCESSO ADMINISTRA 
	

N° 43412020 

• 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: PSYCH SERVIÇOS 1 

CNPJ sob o n° 19.685.07310001-92. Determina que seja dada 

da lei 8.666193. 

pelas Leis Federais n°8.883194 e 

i Bahia, no uso de suas atribuições legais: 

EDENCIAMENTO no presente processo, e 

DICOS E DIAGNÓSTICOS LTDA Inscrita no 

publicidade prevista no caput do artigo 26 

Eduardo Magalhães, 04 de maio de 2020. 

Oziel Oliveira 

Prefeito Municio 

Rua José Ramos P. Anchieta, 225 - Jardim Prim4vera, Luís Eduardo Magalhães - BA 
CEP: 47850-000. TEL., IOXXt7I 3628-9000 



BAHIA 

	

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUfS EDUARDO 
	

ESTADO DA BAHIA 

	

CNPJ N°  04.214.419 
	

1-05 

CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2020 

PROCESSO ADMINISTRA 
	

N° 43412020 

O Prefeito Municipal de Luís Eduardo Magalhães - BA, ni  uso de suas atribuições legais, convoca a 

empresa PSYCH SERVIÇOS MÉDICOS E DIAGNÓSTICOS LTjA Inscrita no CNPJ sob o n° 19.68507310001- 

92, que foi ADJUDICADA no processo licitatório na modE Credenciamento n° 00112020, para a 

assinatura do Contrato, conforme estipulado no Edital de L 

Luís 
	

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

Prefeito M 

Rua José Ramos P. Anchieta, 225 - Jardim Prim4vera, Luís Eduardo Magalhães - BA 
CEP: 47850-000. TEL: IOXXt7) 3628-9000 



BAHIA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO I*AGALH. 	ESTADO DA BAHIA 
CNPJ N°  04.214.41910001-05 

PROCESSO ADMINISTRATIV9 N° 43412020 

CHAMAMENTO PÚBLICO rIi° 00112020 

O Prefeito Municipal de Luis Eduardo Magalhães - Est 

AUTORIZA o início da prestação dos Serviços através do 

da Empresa PSYCH SERVIÇOS MÉDICOS E DIAGNÓ 

19.685.07310001-92, adjudicatário no referido processo, c 

condições previamente pactuadas. 

da Bahia, no uso de suas atribuições, 

miamento Público N° 00112020, através 

LTDA Inscrita no CNPJ sob o n° 

mprindo todas as normas, exigências e 

Luis 
	

Magalhães (BA), 04 de maio de 2020.. 

Oziel Oliveira 
Prefeito Municip 

Rua José Ramos P. Anchieta, 225 - Jardim Prim4vera, Luís Eduardo Magalhães - BA 
CEP: 47850-000. TEL: 1 OXXt7I 3628-9000 



Prefeitura Municipal de Luis Edt 
ESTADO DA BAHIA 

CNPJ: 04.2 1 	v/J001 

Sec. de Saúde - UM n 2  0038 

Luís Eduardo Magalhães - BA, 04 de Maio de 2020 

Com meus cordiais cumprimentos, solicito a contratação da mpresa listada abaixo que prestará 
VALORES CONTRATOS - 2( ?0 

VALOR CONTRATUAL Valor Mensal Valor Total 

EMPRESA 
JPSYCHSRVMED E 
DIAGNOSTICO 

R$ 12.000,00 R$ 72.000,00 

CREDENCIAMENTO - COVIl 19 
MEDICO DIIIOGO DE PAULA MELO  
FONTE 15- PROPRIO R$ 50.000,00  
UNIDADE DE ATENDIMENTO COVID19  
FONTE SUS 14 -VINCULADO R$ 22.000,00  
UNIDADE DE ATENDIMENTO COVID19  
ESPECIALIDADE CLINICO GERAL  
VICENCIA 06 MESES  

Ohs: Poise tratar de um evento não previsto não existe dotvis, pçffica para os empenhos 
Y]iI LidLtw, 	COVIl) Id. O que se apioxiiiui da dotação de/ 	e Alta Complexidade por se tratar de 
hospital e a complexidade da doença. Ressalto ainda, que. 	 'ri ci dos empenhos bem como no 
objeto dos contratos vinculado a prestação de serviço e/quitiç de bens e equipamentos, deve 
constar de forma específica que a despesa realizada sç4rat4" 	mbate ao COVID19. 

FELIPE MOU( 

Secretário Mor 

Decreto 0842(117 

A lima Sra. 
PAMELLA SAKIE DE A. SAKUMOTO BARCELLO 
DIRETORA DE CONTRATAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO 
PREFEITURA MUNICIPLA DE LUIS EDUARDO MAGALI-IÃES 



CERTIDÃO DE INS IÇÃO 

Certificamos, para os devidos fins, que o (a) Dr(a 
705.285.601-82, encontra-se inscrito(a) neste Co 
número 26107, desde 1410512019, estando habil 
Estado. 

Salvador, 08 de maio de 2020. 

A autenticidade desta certidão poderá ser cc 

Regional 	de 	Medicina 	do 

(http://websemc.cremeb.org.br/home/Verifica?  

LA MELO, CFF 
Medicina, sob o 
medicina neste 

mada na página do Conselho 

Estado 	da 	Bahia 

nticidade), através do código: 

b561 

Surna 	 :1c cat 	tI: ,.rf.tt ..Çfl SvatV 	... 



CERTIDÃO DE 
	

ÉTICOS 

Certificamos que, dos arquivos do Conselho Regic 

nada consta que desabone a conduta ético-profissic 

MELO, inscrito(a) neste Conselho sob o no 26107. 

Salvador, sexta-feira, 8 de maio de 2020. 

A autenticidade desta certidão poderá ser co 

Regional 	de 	Medicina 	do 

(http://websemc.cremeb.org.br/homelVerificaP  

977d743b-bb7d-41 19-8 

1 de Medicina do Estado da Bahia, 

1 do(a) Dr(a). DHI000 DE PAULA 

mada na página do Conselho 

Estado 	da 	Bahia 

nticidade), através do código: 

4bae05321 

... 
asa 

Rua (; . çw& iS 	rr do j 	&art 5E4: 40140 460 r 
71 33 353.2300: Fax.: 713V ..5 57311 crsrniatt.re4.eb.orç..S.: 5... 
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ÁLTERAÇ4O CONTRATUAL N° 1 DA SOCIEDADE kSYCH SERVICOS MEDICOS E 
DIAGNOSTICQ,S :y;'J) 

CNPJ n° i9685073/000i 92 

DHI000 DE PAULA MELO nacio ira [idade BRASILEIRA. nascido em. 12/0611982, CASADO em 
COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. EMPRESARIO, CPf ti" 705.285.601-82, CARTEIRA DE 
IDENTIDADE a" 329.960 rVIA, órgão expedidor SECRETA IA DE SEGURANÇA PÚBLICA - TO, 
residente e domici!iado na AV ANTONIO CARLOS MAGA HAES, 1739, SOBRELOJA, CENTRO, 
FORMOSA DO RIO PRETO, BA, CEP 47990000, BRASIL. 

EMANA LUSTOA LIMA DIAS MELO nacionalidade BRA$ILEIRA, nascida em 09111/1983, casada 
em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, EMPRESARIA, crE n°  977i52,631-68, CARTEIRA DE 
IDENTIDADE n'(;06.825 2' VIA. órgão expedidor SECRETA tIA DE SEGURANÇA PUBLICA - TO, 
residente e dorniiIiada na AVENIDA ANTONIO CARI OS MAGALHAES, 1739, CENTRO, 
FORMOSA DO RIO PRETO, BA, CE? 47990000, BRASIL. 1 

Sócios da sociedad limitada de nome empresarial PSCH 5 
LTDA, registrada legalmente por contrato social defiidam 
Estado da Bahia, sob N1RE ri' 29204031774, com sefie Av 
Formosa do Rio Preto, BA, CEP 47990000, devidamente 
Joridica/ME sob o n° 19.685.073/0001-92, deliberam de p1 
lteraçiio contrato 1, nos termos da Lei ti0  10.4061 2002 

cláusulas secuintes: 

QUADRO SOÁET, 

CL ÁUSU LA PRIMEIRA. Retira-se da sociedade asÓcia 
deten torci de 300 (Trezentos)  quotas, no valor nominal de R$ 
R$ 300,00 (Trezentos Reais). 

CESSÃO E TRANSFERN 

CLÁUSULA SEGUNDA, A sócia LAIANA LUSI 
capital social, que perfaz o valor total de R$300,00 

.:ç)CRQ DE PAI[JIA MELO, da seguinte fonna: 3 
P irres'ogóvellquitaçõo. 

Após a cessão e tr4nsfcrência de quotas, e cia retirada 
DM1000 DE PAULA MELO, com 30.000Çfrinta 
Trinta Mil Reais) 1 

DA ADMINI 

CLAUSULA TEIRCEIRÀ. A administração da 
DH1OC3O DL PAULA MELO cora os poderes õ 
sociedade, judicial e e<trajudici'a]rnenie, podendo pra' 
sumpre ele interes$ da sociedade, autorizado o uso dt 
atividades estranhas ao interesse social ou assumir ot 
de terceiros, bem corno onerar ou alienar bens imóveit 

kcq: 8190000(  

'ICOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS 
arquivado nesta Junta Comercial do 
onio Carlos Magalhaes, 1739 , Centro 
2rta tio Cadastro Nacional de Pessoa 
e comum acordo ajustarem a presente 
diante as condições estabelecidas nas 

ANA LUSTOSA LEMA DIAS MELO, 
(Um Real) cada uma, correspondendo a 

QUOTAS 

DIAS MELO transfere suas quotas de 
Reais), direta e irrestritarnente ao sócio 
A CORRENTE DO PAIS, dando plena, 

assim distribuído: 
perfazendo um total de R$ 30000,00 

caberá ISOLADAMENTE rio Sócio 
s de representação ativa e passiva na 
os atos compreendidos no objeto social, 
resarial, vedado, no entanto, fbzã-lo cm 
ija em favor-de qualquer dos coristas ali 
de, senfttorizacão do outro sócio. 

Página 1 

SC 

afim o Registro sobe o' 97961669 em 07/0412t20 
tocaia 196753600 do 06104/2020 

no do empresa PSYCH SERVIÇOS MEDICOS 5 011 
R docunienta pode ser verificado em http:llrogin.Çticel 
OCOJO 223553128798548 

3 cópia tai a,tenticada digitalmente e assinado oro gr 

Tiano Reqi!n M Ode Araújo SecretõriaCeral 

LiDA NIRE 29204031774 



ALTERAÇÃ{C) CONTRATUAL N° 1 DA SOCIEDADE SYCH SERVICOS MEDICOS E 
Cr/ 	 DIAGNOSTICOS LTD 
At xíliar 	 CNPJ a° 19.685.073/0001 92 
da 

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO 

CLÁUSULA Qw 
a administração da 
sob os efeitos dela, 
fúlimentar, de prev 
sislerna financeiro 
pública ou propriec 

.TA. O administrador declara, sobas pena 
'ciedade, por lei especial ou em virtude de 
pena que vede, ainda que teinporatiantenu 
cação, peita ou suborno, concussão, pecou 
cional, contra nonnas de defesa da oonccr 

da lei, que não está impedido de exercer 
ondcnação criminal, ou por se encontrar 
o acesso a cargos públicos, ou por crime 
o ou contra a economia popular, contra o 
ência, contra as relações de consumo, fé 

CLÁUSULA Qi 
contrato social pc 

CLÁUSULA SE 
expressamente m 

por estarem as 

FORMOSA DO 

DA RATi FICA ÇÃO E 

TA. O foro para o exercicio e o 
mccc em FORMOSA DO RIO 

Á. As Cláusulas e condições estabelecidas 
ificadas por esta alteração continuam em vi 

justos e contratados, assinam este irstrum nio, 

mOBA :naboci e, 1. 

,..PJANA IJSTOSA liMA DRb MEL( 

-ç 

dos direitos e obrigações resultantes do 

atos já arquivados e que não foram 

• 	- 	 " 
01401 	t 

li orteço por 1W F4TlclOAOct 	rn a 

Oir.I fl do(a4s3 	'$3». - Iirtp. cl 
Cx d--OI 	U570 	L 

.....J.ffj 
131]IAO 	''lio 	fl 

u. 	 O 	000f 	O OS' 

7 	a,AÍOA 

: 	
- 

Req: 8i9000004 

,Çorno 4lfl04q10 
Q)aj0 

Es0, Ao4li r  
10" 01/ajo 

Página 2 

Ocr' fico o Registro sob o o' 97961569 em 07/04/2020 
Prol enio 196753000 do 06/04/2020 
Non e da empresa 85708 SERVIOOS McD:cus O OIAGNOST 

p Este.dncurnento pode ser vedulcado enthttp://reqinjuceh.be.gov  
Chi ceu 22355312.8793543 
Esta cópia foi .auteiïtjccda dir/tolmente e assinada 001 0.1701002 
Por jana Regue M O do Arsúlo SooreoárFa Geral 

LIDA SARE 2920031 774 



ll I IøilltIM HÜ 111 1 
196753600 

TERMO DE AUTENTICAÇÃO 

NOME DA EMPRESA 1 1 PSYCM SERVICOSMEDICOS E DIAqNOSTICOSLTI A 

1 !967S360O 	06504/2020 

411) J 002 - AlTERAÇÃO 

FN 10 	
- L 0'i 	ALflflACODB Di DOS O\CfOM)\ul\1i USARI 

19. 	

.................................vrRIz 

11 -'.2 0/ 1774 	 ...................................... ...... 
085.073/000I-92 

UfIN(A) O RECUSIRO Ei (17104/2020 
0)001.0 ARQL)IVAME 1 ,0 97901569 Di: 0711)4/2020 DATA A01'ENIJIÇA( 40 07/0.4/21 20 

. 	 . 

1 lAN A RI 'Til \ 1 / EM AR d O 

JuDia Comercial do Estado da Baba 
Cartt400 o Registro subo o°  97961569 em 07/04 
Prott4oio 196753500 do 00/04/2020 

Nome da empresa PSYCH SERMOS MEDICO 

Este 400LImerIto pode ser verificado em hhpi/m 
Cban&e13 223553128798546 

Estalópia foi autenticada digitairnanio e assinad 
por T4ina RegOu M O de Araújo - Secrateria-Gor, 

07/64/2020 

LTDA NIRE 29204031774 
VENTICACA0000UMENTOS/AUTENTICAC/k0aSpX 



1 REPúBLICA  FEDERATIVA DO BRASI 

t* 
ADASTRO NACIONAL DA PEgSCA JUFZ[D 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO U0A 

MATRI7 CADASTRAL 

LïISE1CO5 MÉDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA 

TTTiLJL O 00 	•S1ACEI.l CINIFiN ID 
[PsvcH_SERVIDOS MÉDICOS 

000 0/ FAN 13813) 
E DIAGNOSTICOS 

 

1 PONTO - 

- CCX); CO F. OE.$O//IÇÀO DA AliVIO 
56.30-5-03 - Atividade mõ 

\OO• OCONÔMICA F'OINCIÍ'(lI 

ica ambulatorial restrita a consultas 

56.21 -6-02 - Serviços móvis de atendimento a urgências, exceto por UTI môvel 
86.30-5-02 - Atividade mó leu arnbulatorial com recursos para reelizaçãe de exames cempi Tientares 
3630-5-01 - Atividade mó loa ambulatorial com recursos para realização de proeodïmentes irúrgicos 
56.10-1-02 - Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para ate dimento a urgências 
3640 -2-07 - Serviços do d agnóstico por imagem som use dc radiação lonizante, exceto ras enância magnética 

06-2 - Sociedade Empreária Limitada 

-------------- i 
NOvt)FCO 

L2J  
0000LECOEN1 O 

-I 	[lt 
[47o-o0o j 

o' O tOt; TI 8 	O 11C1 

ENTRO 

MUN ICiPIO 

ORMOSA DO RIO PRETO 
]_F 

	

"1 	00 

	

___J 	BA 

•IN')Ii/i 00 	r::tÕo;oo 
s.contabilé5uol,cem.br 

- 	 rLLLroNir 
(77)3616-23291(77) 3616-27 3 

flsft 1 L;Ul -NA] IVO NL.SPONNÁVL - 

EAUVA .  ----------------------------------------------J 
fl5 
[D 

31)3 SI rLAÇÃO 
02/2014 

Aprovado pela Instrução bormativa  REB e  1.863, de 27 de de,embro de 2018. 

no dia 30/04120*  ás 16:53:12 (data e hora de Brasilia). 	 1 	Página: 111 



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

NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS 
	

FEDERAIS E À DIVIDA ATIVA 
DA UNIÃO 

Nome: PSYCH SERVICOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LT A 
CNPJ: 19.685.07310001-92 

RessE Ivado 	o 	direito 	de 	a 	Fazenda 	Nacional 	cobrar e 	inscrever 	quaisquer 	dividas 	de 
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vi rem a ser apuradas, é certificado que 
não c nstam pendências em seu nome, relativas a créditos tr utãrios administrados pela Secretaria 
da R ceita 	Federal do Brasil 	(RFB) e a inscrições oro 	C vida Ativa da União (DAU) junto à 
Procu adoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN). 

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas fil is e, no caso de ente federativo, para 
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a F e vinculados. Refere-se à situação do 
sujeit passivo no ãmbito da RFB e da PGFN e abrange inCIL 3iVO as contribuições sociais previstas 
nas alíneas 'a' a 'd' de parágrafo único do art. 11 da Lei n°8.21 de 21 de julho de 1991 

A aceitação desta certidão está condicionada á verificação fe sua autenticidade na Internet, nos 
ender ços chltp://rfh.govhr> ou chttp:/!www.pgfn.gov.br>. 

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n°1.751, de 211012014. 
Emiti a ás 13:53:33 do dia 19111/2019 chora e datado Brasili >, 
Vãlid até 17/05/2020. 
Códig de controle da certidão: F854,0961,4092,837C 
Quala er rasura ou emenda invalidará este documento. 



CERTIDÃO NEGATIVA DE D 

Nome: P YCH SERVICOS MEDICaS E DIAGNO 
(MATRIZ E FILIAIS 

Certidã n° : 4462235/2020 
Expediç'o: 12/02/2020, às 17:46:16 
Validade: 09/08/2020 - 180 (cento e o 
de sua Expedição. 

TRABALHISTAS 

005 LTDA 
PJ: 19.685.073/0001-92 

ta) dias, contados da data 

Certifca-se que 	PSYCH 	SERVICOS 4EDICOS 	E 	DIAGNOSTICOS 	LTDA 

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

19.685. 73/0001-92, 	NÃO 	CONSTA 	do 	Fanco Nacional 	de 	Devedores 

Trabalhistas 
CerLidão emitida com base no art. 	642 A da Consolidação das Leis do 
Trabalh , 	 acrescentado pela Lei n° 12 440, 	de 7 de julho de 2011, 	e 

na Resolução Administrativa n° 	1470 2011 do Tribunal Superior do 
Trabalho, de 	24 de agosto de 2011. 
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos 
Tribunais do 	Trabalho e 	estão 	atualizados até 	2 	(dois) 	dias 

anteriores à 	data 	da 	sua 	expedição. 
No caso de pessoa jurídica, 	a Certid o atesta a empresa em relação 

a todos os seus estabelecimentos, 	ag ncias ou filiais. 

A aceitação desta 	certidão 	condici ria-se 	à 	verificação 	de 	sua 

autenCi cidade 	no 	portal 	do 	Tribunal Superior 	do 	Trabalho 	na 

Intern t 	(http://www.tst.jus.br ). 
Certidãm emitida gratuitamente. 

INFORMA AO IMPORTANTE 
Do Bar (o Nacional de Devedores Tr balhistas constam os dados 
necessários à identificação das p ssoas naturais e jurídicas 
inadimp..entes perante a Justiça do rabalho quanto às obrigações 
estahel cidas em sentença condenatóra transitada em julgado ou em 
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos 
recolh mentos previdenciários, - honorários, a custas, a 
emolume tos ou a recolhimentos deter inados em lei; ou decorrentes 
deexec ção de acordos firmados pe nte o Ministério Público do 
Trabalh ou Comissão de Conciliação Prévia. 



a 
ECcjNjMiCA FEDERAL 

cado de Regularidade do 
- CRF 

ão: 	19685.013/II001-92 

Social: PSYCII SERVIÇOS MODICOS E DIAONOS7IC4S [TIDA ME 

ço: 	AV ANTONIO CARLOS MAGALHAES 1739 LOJR / CENTRO / FORMOSA IDO RIO PRETO / 
NA / 47990-000 

A aixa Econômica Federal, no uso da atribuição q e Lhe confere o Art. 7, da Lei 
8.0135, de li de maio de 1990, certifica que, Pesita data, a empresa acima 
Lde[itifieada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo 
de Servico - FGTS. 

Uresente Certificado não servirá de prova contraicobrança de quaisquer débitos 
rentes a contribuições e/ou encargos devidos, d orrentes das obrigações com o 

Validade: 19/03/2020 a 16/07/2020 

Número: 2020031904161584583209 

obtida em 14/04/2020 15:17:50 

A itilização deste Certificado para os fins previst 5 em Lei esta condicionada a 

veilificação de autenticidade no silo da Caixa: www.raixa.gov.br  



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 
	

Emissão: 10/03/2020 08:46 

ICREi1'ARlA DA FAZENDA 

Certidão Negativa de 
	

Tributários 

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.9564011 de dezembro de 1981 - Código 

Tributário do Estado da ahia) 

Certidão N°: 

RAZÃO SOCAL 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, 

INSCRIÇÃO IiSIÂI)UAL 	 cNPJ 

19.685 073/0001 92 

	

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

ansabilidade da pessoa física ou jurídica acima 

	

identificada, relativas aos tributos adrninist 
	

por esta Secretaria. 

	

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistj 
	

de débitos, inclusive os inscritos na Dívida 

	

Ativa, do competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o 
	

da Fazenda Pública do Estado da Bahia 

	

cobrar quaisquer débitos que vierem a ser api 
	

e posteriormente. 

	

Emitida em 10/0312020, conforme Portaria n°918/99, sendo válida 
	

60 dias, contados a partir da data de sua 

emissão. 

A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER ÇOMPROVADA NAS INSPETORIAS 

FAZENDÁRIAS OU VIA INTERNET, NO ENDERE4O http:f/www.sefaz.ba.gov.br  

Válida com a apresentação conjunta do cartão original do nsr.riçãn rio CPF ou no CNPJ da 
Secretaria da Receita Federal do Minislá ia da Fazenda. 

Página 1 de 1 	 RelCerlidaoNegauva.rpl 



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO P 
DEPARTAMENTO UETRI[dUTOE 

O '•.o/ 4 	Praça da [v)a a. 22 - Cranra 
r2 Rio PRETO - sa- CER 4 7 j90-Gsç 

FONE(S[ (77) 3Si6-21a!2.136 	ONPjiMP 136.5445110:21-76 

CERTIDÃO POSITIVA D DÉBITOS 
COM EFEITOS DE N- GAI]VA 

N° 00003612020 

Nome/Razão Social: PSYCH SERVIÇOS MÉDICOS E DIAGNÓSICOS LTDA. ME 

Nome Fantasia: 	PSYCH SERVIÇOS MÉDICOS E DIAGNÓS11COS 

Inscrição Municipal: 3644 	 CPF/CNPJ: 19. 
	 1-92 

AV ANTONIO CARLOS MAGALHAES, 17 CENTRO 

FORMOSA DO RIO PRETO DA- CEP: 4 90-000 

CONFORME DISPOSTO NO ART, 206 DA LEI N °  5.17 DE 25 DE OUTUBRO DE 1966, DO CÓDIGC 

TRIBUTÁRIO NACIONAL, ESTE DOCUMENTO TEM OS ME MOS EFEITOS DA CERTIDÃO NEGATIVA 

EXPEDIDA DE ACORDO COM O ART. 205 DO REFERIDO CÔDIGO, POR EXISTIREM EM NOME DO 

CONTRIBUINTE ACIMA IDENTIFICADO SOMENTE DÉBITOS ARCELADOS, RESSALVANDO O DIREiT( 

DA FAZENDA MUNICIPAL DE COBRAR QUAISQUER DÊE OS QUE VIEREM A SER APURADO) 

POSTERIORMENTE. 

Data cia Emissão: 2410412020 

\jç5çJa4ra3 	(TRINTA DIAS** ********************** 

Esta certidão abrange somente o contribuinte acima identificado. 

Observações 

* **************************************************** 
***************************** ****** ****************** 

* * ************************************************************* 

CIÓG i go decontrole da certidão: 8300023481 

U!ll 
Atenção: Qualquer rasura tornará o presente documento nulo. 



Á Prefeitura Municipal de Luís Eduardo 	 - Bahia 

Diretoria de Contratação e Administração 

A Empresa PSYCH SERVIÇOS MÉDICOS E 
DIAGNÓSTICOS LTDA, CNPJ/MF no. 19.685.07 3\0001 -92, com sede à av. 
Antônio Carlos Magalhães, 1739, Centro, Fc mosa do Rio Preto-Ba, CEP 
47.850-000, telefone n° 77 999203898, neste ]to representada na forma 
do seu contrato social, pelo DHIOGO DE PAULA MELO, portador do 
documento de identidade n.° 329.960 emiti lo por SSP\TO, vem através 
deste informar que tem interesse na con nuação de prestação de 
serviços junto a esta prefeitura municipal, n Concorrência n 1 001/2020, 
atuando no CAPS 1, CAPS ADIII, SAMU, UF &, INTERCONSULTAS, JUNTA 
MÉDICA, UNIDADE DE CONTROLE DC COVID-19, CONSULTAS 
AMBULATORIAIS E EXAMES COMPLEMENTARE NA POLICLÍNICA. 

Cordialmente, 

Luís Eduardo Magal 
	

30 de Abril de 2020. 

PSYCH SERVIÇOS MÉDICOS E DIA$NÓS 
CNPJ n°. 19.685.073\0001-9 



ANEXO II 

REQUERIMENTO DE 

À COMISSÃO PERMANENTE Dft LICITAÇÃO, 

A Empresa PSYCH SERVIÇOS MÉDICOS E DIAGNÓSTICOS LTDA, CNPJ/MF 

ti 0 . 19.685.073\0001-92, com sede à av. Ante iio Carlos Magalhães, 1739, 

Centro, Formosa do Rio Preto-Ba, CEP •7.850-000, 	telefone 	n° 	77 

999203898, neste ato representada na forma do seu contrato social, 

pelo DHIOGO DE PAULA MELO, portador dc documento de identidade 

n.° 	329.960 emitido por SSP\TO, requerer, zitravés,do presente, o seu 

credenciamento para prestação dos se viços médicos e exames 

diagnósticos, 	conforme 	edital 	e 	regulan ento 	publicado por esta 

Prefeitura. 

DECLARA, sob as penas da lei, que: 

• conhece os termos do edital de cred nciamento e que tomou 
conhecimento 	de 	todas 	as 	informoçC es 	e condições 	para 	o 
cumprimento das obrigações objeto de credenciamento, com os 
quais concorda; 

• está de acordo com as normas e tabela de valores definidos no edital; 
'realizará todas as atividades a que se prop 5e; 
•não se encontra suspensa, nem declarada inidônea para participar de 
licitações ou contratar com órgão ou entidades da Administração 
Pública; 

• não se enquadra nas situações de impedir ientos previstos no edital do 
credenciamento; 

• não há qualquer fato impeditivo do seu cn denciamento; 
•se compromete a declarar qualquer fato uperveniente impeditivo de 
credenciamento ou de contratação; 

*as informações 	prestadas 	neste 	peclícic de credenciamento são 
verdadeiras. 

Junta aq> presente requerimento toda a documentação texiigida no 

elo! de crecienciamento, devidamente as inada e rubricada. 

4 	2 
Luís Eduardo Magalhâes - Bahia 30 de Abril le 2020. 

DHIOGO DE PAULA 1 GU AE 

,.' AVAntÕIDCaY 	 39t 	w 
C E P 4799&O0 

* 4otA 	to P2F]O EM 



ANEXO III 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DAS CON 

EDITAL DE CREDENCIAMENTO 
A Comissão de Licitação 
Prefeitura Municipal de Luís Eduardo 
Av. Barreiras, n° 825, Centro 
Luís Eduardo Magalhães - Bahia. 

Ref.: CREDENCIAMENTO N° 001/2020 

A Empresa PSYCH SERVIÇOS MÉDICOS E DL 

n° . 19.685.073\0001-92, com sede à av. Anti 

Centro, Formosa do Rio Preto-Ba, CEP 47.& 

representante legal, infra-assinado, para a 

00612017, DECLARA expressamente quc 

requisitos de habilitação exigidos no Edital. 

Luís Eduardo Magalhães - Bahia, 30 de Abril 

DE HABILITAÇÃO 

GNOSTICOS LTDA, CNPJ/MF 

iio Carlos Magalhães, 1739, 

-000, por intermédio de seu 

fins do Credenciamento n° 

cumpre plenamente os 

2020. 

DHIOGO DE PAULA á 

Mt AUi9k 
O E F/ 47sgow 

b g ,aÓwto?rTQS J 



ANEXO IV 

Declaração de cumprimento ao disp 	no inciso XXXIII do art. 70 , 

da Constituição 

A Empresa PSYCE-I SERVIÇOS MÉDICOS E DIA 

n° . 19.685.073\0001-92, DECLARA, em atend 

de Concorrência n o  ooi /2020, que não possi, 

empregados menores de 18 (dezoito) a 

perigoso ou insalubre, e menores de 16 (d 

trabalho, nos termos do inciso XXXIII do art. 7 

Declara possuir menores a partir de 14 anos 

Sim. 	 1x1 N 

;NÓSTICOS LTDA, CNPJ/MF 

nento ao previsto no edital 

em seu quadro de pessoal 

'os em trabalho noturno, 

zesseis) anos em qualquer 

da Constituição Federal. 

aprendizes? 

	

Luís Eduardo Magalhães - Bahia, 30 de Abril 
	

2020. 

	

DHIOGO DE PAULA 1 	
1 

IR 


