
PREFEITURA DE OLIVEIRA DOS BREJINHOS 

	

11j ESTADO DA BAHIA 	fq :à~*a 
CNPJ N° 13.798,905/0001-09 	 Pmf~=vd 	 . 

OLIVEIRA DOS 9Ri'IiXHO; 

CONTRATO N°  1231201$-FMS 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N°029/2018 de 0410112018 
DECORRENTE DA INEXIGIBILIDADE DE LICITACÃO N°. 01312018-1 
Fundamentada noArt. 25 Inciso 11 da Lei 8.66611993 

CONTRATO, QUE ENTRE SI CELEBRAM O 
MUNICÍPIO DE OLIVEIRA DOS BREJINHOS E A 
EMPRESA CCMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA 

O MUNICIPIO DE OLIVEIRA DOS BREJINHOS, Estado da Bahia, Entidade de Direito Público Interno, inscrito no CNPJ 
n°. 13.798.90510001-09, com sede na Praça João Nery de Santana - Centro, através do FUNDO MUNICIPAL DE 
SAUDE, inscrito no CNPJ sob o n°. 13.848.04110001-84, neste ato representada pela Gestora do Fundo a Sra  ZAIRE 
ORMONDE DE SOUZA ALMEIDA, inscrita no CPF sob o no. 639.362.245-87, residente e domiciliada na Rua Alfredo 
Alves de Brito, 244 - Centro na cidade de Oliveira dos Brejinhos - BA e legalmente ratificado pelo seu Prefeito o Sr. 
Carlos Augusto Ribeiro Portela, brasileiro, casado, inscrito no RG sob o n° 9.550.076-5 SSP-SP e CPF (MF) sob o n° 
673.985.298-72, residente e domiciliado na Rua Daniel Leite, 20 - Centro - Oliveira dos Brejinhos-Ba, doravante 
denominado simplesmente CONTRATANTE, e do outro lado a empresa CCMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, 
devidamente inscrita no CNPJ(MF) sob o n° 10.832.66610001-60, com sede na Rua Agenor Santos, 55 - Sala, São 
Francisco - Guanambi-Ba, neste ato representado pelo(a) Sr. Cleriston Figueiredo Martins, brasileiro, médico, inscrito no 
CRM/BA 19552, residente e domiciliado na Rua Agenor Santos, 55, São Francisco - Guanambi-Ba, inscrito no CPF 
007.074.565-09 e RG 0964623021/SSP-Ba, doravante denominada CONTRATADO, RESOLVEM, em conformidade 
com as qualificações exigidas pela Lei Federal 8.666193 e posteriores alterações, procedimento vinculado a 

ratificada pelo Gestor Municipal em ø4LOi'»18 mediante as clausulas e 
condições seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO 

O presente instrumento tem por objeto a contratação de serviços médicos especializados na área de 
ortopedia no HPP (Hospital de Pequeno Porte), deste Município de Oliveira dos Brejinhos-Ba pelo 
profissional Cleriston Figueiredo Martins - CRM/BA 19552, a fim de atender a demanda desta municipalidade. 

Paragrafo Único: Os serviços, objeto do presente contrato, estão em conformidade com os ditames da 
Constituição Federal, Lei Federal n.° 8.666193 e suas alterações, em específico no seu Artigo 25, "caput", da 
Lei 8.666193 de 21 de junho de 1993. 

SEGUNDA - REGIME DE 
2.1 - O regime de execução dos serviços de plantões será por escala estabelecida pela secretaria competente, com 
pagamento mensal, em obediência ao presente contrato e à Lei Federal N° 8.666 de 2110611993, e suas alterações 
introduzidas pela Lei Federal N° 8.883194. 

Parágrafo Primeiro - A prestação dos serviços ora contratados não implica vinculo empregaticio nem exclusividade de 
elaboração entre o CONTRATANTE e o CONTRATADO, sendo celebrado sob as normas do direito administrativo. 

CLÁUSULA TERCEIRA - PRAZOS 

3.1 - O prazo para execução dos serviços será do ato da assinatura deste contrato será de 30 (trinta) dias, podendo 
ser prorrogado nos termos do artigo 57, inciso II da Lei 6.666193; 

3.2 - A Administração rejeitará, no todo ou em parte, o prestação do serviço executado em desacordo com o presente 
Contrato; 

CLÁUSULA QUARTA - PREÇO, CONDIÇOES DE PAGAMENTO:  

4.1 - Pela execução do Contrato a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor global estimado de R$ 8.150,00 
(oito mil e cento e cinquenta reais), que será pago, mediante relatório de atividades apresentados pelo setor 
competente: 

Parágrafo Único - Estão inclusos nos valores as despesas com impostos, sobretaxas, seguros, encargos sociais e 
trabalhistas 
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OLIVEIRA DOS BREJINFIQ, 

4.2 - O pagamento equivale à execução dos serviços médicos na área de ortopedia no HPP (Hospital de Pequeno 
Porte), deste Município de Oliveira dos Brejinhos-Ba pelo profissional Cleriston Figueiredo Martins - CRM/BA 
19552, neste Município de Oliveira dos Brejinhos-Ba. 

4.3 - O pagamento será efetuado pela Administração Municipal, em até 10 (dez) dias, após a efetiva prestação dos 
serviços. 

4.4 - Como condição de pagamento a CONTRATADA deverá apresentar juntamente com a Nota Fiscal uma planilha 
discriminando os valores dos insumos e da mão de obra e os respectivos percentuais, sendo o percentual de até 40% 
(quarenta por cento) com insumos e até 60% (sessenta por cento) com mão-de-obra, Caso a NF não venha 
acompanhada da Planilha será considerado o percentual mencionado anteriormente. 

4.5. - Para a efetivação do pagamento, o Contratado deverá apresentar comprovante da sua regularidade fiscal e 
trabalhista, compreendendo: 

1- Prova de regularidade para com a Fazenda Federal; 
II- Certidão Negativa de Débito Fiscal Estadual; 
III- Certidão Negativa de Débito Fiscal Municipal; 
IV - Certidão Negativa de Débito Trabalhista emitida pelo TST - Tribunal Superior do Trabalho 
(w'ww.tst.jus.br); 
V - Certidão Negativa de Débito do FGTS 

4.6. Nenhum pagamento será feito sem que a CONTRATADA apresente as certidões atualizadas, conforme item 4.5. 

4.7. Havendo erro na nota fiscal (quando pessoa jurídica), será devolvida à CONTRATADA para as devidas correções. 

4.7.1. Qualquer irregularidade que impeça a liquidação da despesa será comunicada à CONTRATADA, ficando o 
pagamento pendente até que se providenciem as medidas saneadoras. 

4.7.2. Nessa hipótese, o prazo para o pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação e/ou a reapresentação 
do documento fiscal, não acarretando qualquer ônus para a CONTRATANTE. 

4.7.3. Caso a CONTRATADA não apresente as certidões exigidas no item 	ou seja, verificada, a qualquer tempo, a 
irregularidade fiscal, o pagamento devido será suspenso. 

CLÁUSULA QUINTA - ORIGEM DOS RECURSOS 
5.1 - As despesas decorrentes correrão á conta de recursos constantes de dotações consignadas no Orçamento 
Municipal para o exercício corrente, a saber: 
02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
2070 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (02) 
2289-MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FUNDO A FUNDO (14) 
2319-MANUTENÇÃO DO HOSPITAL-HPP (14) 
3.3.9.0.39.00- OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 

CLÁUSULA SEXTA - DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES CONTRATANTES 
ADA: 

6.1. No ãmbito da execução do presente contrato, o Contratado obriga-se a: 

a) Prestar serviço adequado, na forma prevista, bem como, nas normas técnicas aplicáveis e no contrato, obrigando-se 
a cumprir a legislação do direito administrativo; 

b) Na execução dos serviços, arcará o contratado com todos os seus custos diretos e indiretos para a boa prestação do 
objeto, inclusive encargos e tributos Federal, estaduais, e municipais, conforme o caso; 

c) Facilitar a fiscalização na execução do serviço em que a CONTRATANTE, julgar necessário; 

d) Zelar pela integridade dos usuários quando da prestação dos serviços, bem como prestá-los adequadamente; 

e) È permitida a subcontratação, total ou parcial, do objeto deste Contrato, desde que previamente autorizada pela 
Administração. 

Praça João Nery"antanaj9eflt9.O4t eira dos Brejinhos - BA - CEP 47530-000 
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6.2 - DA CONTRATANTE: 

6.2.1 - Pagar conforme estabelecido na Cláusula Quarta, as obrigações financeiras decorrentes do presente Contrato, 
na integralidade dos seus termos; 

6.2.2 - A fiscalização da execução dos serviços será por prepostos da CONTRATANTE. 

6.2.3 - Oferecer ao Contratado todas as informações e condições indispensáveis ao pleno e desembaraçado 
cumprimento dos termos da permissão. 

6.2.4 - Poderá a fiscalização ordenar a suspensão total ou parcial dos serviços, caso não sejam atendidas, dentro de 48 
(quarenta e oito) horas, as reclamações que fizer, sem prejuízo de outras sanções que possam se aplicar a 
CONTRATADA. 

DE PENALIDADE 

7.1 - Considerando que os pagamentos serão efetuados após a prestação dos serviços, no há nenhum risco futuro 
para o Município, contudo, fica estipulada multa de 10% (dez por cento) em desfavor da CONTRATADA, se porventura 
violar qualquer clausula deste contrato, inclusive, no caso de vicio no serviço prestado. 

E 

8.1 - Para a aplicação das penalidades previstas será levada em conta a natureza e a gravidade da falta, os prejuízos 
dela advindos para a Administração Pública e a reincidência na prática do ato. 

8.2 - A inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado na execução do contrato, sujeitará a contratada à multa 
de mora, que será graduada de acordo com a gravidade da infração, obedecidos os seguintes limites máximos: 

0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor do serviço não realizado; 

0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor do serviço não realizado, por cada dia subsequente ao trigésimo. 

8.3 A multa a que se refere este item não impede que a Administração rescinda unilateralmente o contrato e aplique as 
demais sanções previstas na lei. 

8.4 - As multas previstas neste item não têm caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá a contratada da 
responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações cometidas. 

CLAUSULA NONA - DA INEXECUÇAO E DA RESCISAO: 

9.1 - Constituem motivo para rescisão do presente contrato o não cumprimento de qualquer de suas 
condições, bem como os motivos previstos na legislação referente a licitações e contratos administrativos. 

Parágrafo Único - O CONTRATANTE poderá de acordo os interesses e a conveniência do serviço público, em 
qualquer fase da vigência deste instrumento, rescindir o presente, independente da aquiescência ou não, do 
CONTRATADO, respeitando-se apenas e tão somente a obrigação de pagar os dias trabalhados pelo executor de 
serviços. 

CLAUSULA DECIMA - REAJUSTAMENTO E REVISÃO 

10.1 - Os Preços ofertados poderão sofrer reajustes nos termos definidos no art. 65 da Lei 8.666193, objetivando a 
manutenção do equilibro econômico-financeiro inicial do contrato. 

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA VINCULAÇAO E ADJUDICAÇAO 

11.1 - O oresente contrato está vinculado ao Processo de INEXIGIBILIDADE n°013/2018-1. 

L1*I!l l iYfliL! 

12.1 - A CONTRATANTE fica obrigada a publicar o presente contrato nos meios de publicação previstos na Lei 
8.666193, para que surta os efeitos legais. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - CONDIÇÕES GERAIS: 

13.1 - A CONTRATANTE reserva-se o direito de suspender temporariamente a execução deste Contrato, quando 
necessário, por conveniência da Administração, respeitados os limites legais e os direitos assegurados à 
CONTRATADA; 

13.2 - Este contrato é regido pela Lei n°. 8.666/93 	dirimir alguma dúvida em  

Praça João Nery Saritank, 197, 	
3642-2157 
	- BA - CEP 47530-000 



CLAUSULA DÉCIMA QUARTA - FORO 

14.1 - As partes signatárias deste Contrato elegem o Foro da Comarca do Contratante, com renúncia expressa a 
qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

E por estarem justas e contratadas, assinam o presente Contrato, em 03 (três) vias de igual teor e único efeito, na 
presença das testemunhas abaixo. 

OLIVEIRA DOS REdtbJi -l9S-Ba, 04 de janeiro de 2016. 

IPAL DE OLIVEIRA DOS BREJINHOS 
RIBEIRO PORTELA 

FUNDO MUNICIPAL DE SAU 	OLIVEIRA DOS BREJINHOS 
ZAIRE ORMONDE DE SOUZA ALMEIDA 

CONTRATANTE 

14 
CCMED SERVIÇOS M DICOS LTDA 

Cleriston Figueiredo Martins 
CONTRATADO 

Testemunhas: 

CPF: 
	

CPF:4Ofq/9 

Praça João Nery Santana, 197, Centro, Oliveira dos Brejinhos - BA - CEP 47530-000 
Fone/Fax: (77) 3642-2157 
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Comprovante' de Inscrição e de Situação Cadastral 

Contribuinte, 

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à 

RFB a sua atualização cadastraL 

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

si 
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURIDICA 

J N0MERODEINSCRIÇÃO 	 1 [.832661000160 

MATRIZ  

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO 

1 CADASTRAL 

DATA DEABERTURA 

12(0512009 

NOME EMPRESARLAJ, 

CCMED SERVICOS MEDICOS LTDA 

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE Efl4TASIA) 

CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS 

côoioo E DESCRIÇÃO DAATIVIDPOCH ECONÓMICA PRINCIPAL 

,.30-5-03 -Atividade médica ambulatorlai restrita a consultas 

CÔOIGO E DESCRIÇÃO DAS A1IVICADES ECONÓMICAS SECUNOMIAS 

86.30-5-01 - Atividade médica ambuiatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos 
86.30-5-02 - Atividade médica ambutatorial com recursos para realização de exames complementares 
86.40-2-05-Serviços de diagnóstico por imagem com uso de radiação ionizante, exceto tomografia 
86.40-2-07 - Serviços de diagnóstico por imagem sem uso de radiação ionizante, exceto ressonância magnética 

56.10-1-02 - Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a 
urgéncias 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 

Sociedade Empresária Limitada 

NÚMERO 	COMPLEMENTO 

55 	 SALA 

MUNICÍPIO 	 UF 

[GUANAMBI 	 SA 

LOGRADOURO 

RAGENORSANTOS 

46.430-000 
[iÃIRROIDISTRITO 

SAO FRANCISCO 

ENDEREÇO ELETRÔNICO 

JOANNECONTADORA@HOTMAIL.COM 	 J 

TELEFONE 

j73471.2079 ((77) 9962-5993 

ENTE FEDERATr/O RESPONSÁVEL (ERI) 

CADASTRAL 

ATIVA 

DATADA SITUAÇÃO CADASTRAL 

12/0512009 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

Sn-UAÇAOESPECLAL 	 DATADASÍTUAÇÃO ESPECIAL 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.634, de 06 de maio de 2016. 

Emitido no dia 0310812017 às 19:59:25 (data e hora de Brasília). 
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1-15 

C 
CCMED - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 

CNPJ: 10.832.66610001-60 

QUARTO INSTRUMENTO PARTICULAR DE ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL 

1 .- CLERISTON FIGUEIREDO MARTINS, brasileiro, natural de Paramirim/BA., nascido em 
20/0811982, casado com comunhão parcial de bens, médico, portador do CPF n°. 007.074.565-09, e 
CI n°. 0964623021-SSP/BÃ., domiciliado e residente à Rua Agenor Santos, n° 55, Sala, São 
Francisco, Guanambi - BA., CEP 46.430-000; 

2 - LUCIANO CLESCIO DE OLIVEIRA SOUSA, brasileiro, natural de Rio do Pires/BA., nascido em 
2210711975, casado, médico, portador do OPF n° 971.968.945-53, e RG 0787729906 SSP/BA, 
domiciliado e residente à Av. 25 de Fevereiro, n° 17, casa, Centro, Tanque Novo/Ba., CEP 46.580-
000: 

3 .. CLEZ1O FIGUEIREDO MARTINS, brasileiro, natural de Caturama/BA., nascido em 07/0 2/1 979, 
casado em regime de comunhão pardal de bensdo, médico, portador do CPF n° 992.238.215-68, e 
RG 091 4337114 SSPÍBA, domiciliado e residente à Rua Artur Antônio Costa, n°. 44, Centro, 
Caturama/BA., CEP 46.575-000; 

4 - CLAUNILTON FIGUEIREDO MARTINS, brasileiro, natural de Caturama/BA. nascido em 
2110811970, solteiro, médico, portador do CPF n° 612.169.095-04, e RG 5297567-30 SSPÍBA, 
domiciliado e residente à Rua Artur Antônio Costa, n°. 44, Centro, Caturama - BA, CEP 46.575-000; 
únicos sécios da CCMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA., Sociedade Simples Limitada, com matriz 
sediada à Av. Dr. Aurélio ,Justiniano Rocha, n° 191, sala 15, Centro, Paramirim - Ba, Cep 40190-000, 
com seus atos constitutivos devidamente arquivados no Cartório de Pessoa Jurídica de Paramirim 
BA sob n°. 769, folhas 022/023, livro A-7 em 1210512009 e Alterações, inscrita no CNPJ sob o n°. 
10.832.66610001-60, resolvem de comum acordo e na melhor forma de direito, alterar e consolidar o 
contrato social, mediante as clausulas e condições seguintes: 

QLAQUL&TRIMELE& - Neste ato é admitida a sócia CAROUNA PALMEIRA TEIXEIRA 
MARTINS, brasileira, natural do Rio de Janeiro/RJ., nascida em 1010211981, casada em regime de 
comunhão parcial de bens, médica, portadora do CPF n° 092.318.497-00, e RG 21.608.014-29 
SSP/BA, domiciliada e residente à Rua Artur Antônio Costa, n°. 44, Centro, Caturama - BA, CEP 
46.575-000; o qual subscreve e integraliza 1.000 (mil) quotas, no valor nominal de R$ 1,00 (um real) 
cada, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais); 

NATURAZA JURÍDICA 

CLÁUSULA SEGUNDA - A empresa mencionada altera seu tipo jurídico que antes era Sociedade 
Simples Limitada e agora passa a ser Sociedade Empresarial Limitada, sendo assim, todos os seus 
documentos que antes eram registrados no Cartório de Pessoas Jurídicas passam a ser registrados 
na Junta Comercial do Estado da Bahia, de acordo com a Lei. 10.405102. 

c2 
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CLÁUSULA TERCEIRA -- A Sede da Sociedade passará a ser à Rua Agenor Santos, no 55, Sala, 
São Francisco, Guanambi BA., CEP 46.430-000; 

CAPITAL SOCIA1, 

CLÁUSULA QUARTA - Neste ato, o sócio CLEIRISTON FIGUEIREDO MARTINS, acima 
qualificado, subscreve e integraliza 10.400 (dez mil e quatrocentas) quotas, no valor nominal de R$ 
1,00 (um real) cada, no valor de R$ 10.400,00 (dez mil e quatrocentos reais); 

CLÁUSULA QUINTA - Neste ato, o sócio CLEZIO FIGUEIREDO MARTINS, acima qualificado, 
subscreve e integraliza 800 (oitocentas) quotas, no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada, no valor 
de R$ 800,00 (oitocentos reais); 

CLÁUSULA SEXTA - Neste ato, o sócio CLAUNILTQN FIGUEIREDO MAR11NS, acima 
,- qualificado, subscreve e integraliza 800 (oitocentas) quotas, no valor nominal de R$ 1,00 (um real) 

cada, no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais); 

CLÁUSULA SÉTIMA - O capital social que é R$ 2,000,00 (dois mil reais) dividido em 2.000 (duas mil) 
quotas, no valor nominal de R$1,00 (um real) cada, passa a ser R$ 15.000,00 (quinze mil reais), 
dividido em 15000 (quinze mil) quotas, no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada, subscritas e 
integralizadas em moeda corrente do País, pelos sócios, fica assim pertencendo e distribu(dcs entre 
os sócios: 

- _- 	Socios  Quotas % ValorR$ 

CLERISTONFIGUEIREDO MARTINS 11.000 73,36% R$11.000,ÕO 

LUCIANO CLESCIO DE OLIVEIRA SOUSA 1.000 6,86% R$ 	1!30040 

ÇO FIGUEIREDO MARTINS 1.000 6,66% R$ 	1:300,00 

'CLAUNILTON FIGUEIREDO MARTINS 1.000 6,66% R$ 	1.000,00 

L CARO1.ft4A PALMEIRA jPXEl fl _jtP9! R$  

Total uo_ 
(art. 997, III, 0012002) (art. 1.055, 0C12002) 

À vista da modificação ora ajusiada, consolida-se o contrato social com a seguinte redação. 
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Consolidação 

DML50N DE OLIV 
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SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA DENOMINADA: 

CCMED - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 

CNPJ: 10.832.66610001-60 

1 - CLERISTON FIGUEIREDO MARTINS, brasileiro, natural de 
ParamirimfBA, nascido em 2010811982, casado com comunhão 
parcial de bens, médico, portador do 0FF n°. 007.074.565-09, e CI 
n°. 0964623021-SSP/BA., domiciliado e residente à Rua Agenor 
Santos, n° 56, Sala, São Francisco, Guanambi - BA., CEP 46.430-
000; 

2 - LUCiANO CLESCIO DE OLIVEIRA SOUSA, brasileiro, natural 
de Rio do Pires/BA., nascido em 2210711975, casado, médico, 
portador do 0FF n° 971.968.945-53, e RO 0787729908 SSP/BA, 
domiciliado e residente à Av. 25 de Fevereiro! n° 17, casa, Centro, 
Tanque Novo - BA., CEP 46.580-000; 

3 - CLEZIO FIGUEIREDO MARTINS, brasileiro, natural de 
Caturama - BA., nascido em 0710211979, casado em rrs3me de 
comunhão parcial de bens, médico, portador do 0FF n° 
992.238.215-68, e RG 0914337114 SSP/BA, domiciliado ,  o à Rua 
Artur Antônio Costa, no. 44, Centro, Caturama/BA., CEP 46.575-000: 

4 - CLAUNILTON FIGUEIREDO MARTINS, brasileiro, natural de 
Caturama - BA., nascido em 2110811970, soiteiro, mécico, nortador 
do OPF no 612,169.095-04, e RG 5297567-30 SSP/BA, domiciliado 
e residente à Rua Artur Antônio Costa, n°. 44, Centro, 
Caturama/BA., CEP 46.575-000; 

5 . CAROLINA PALMEIRA TEIXEIRA MARTINS, brasileira, natural 
do Rio de Janeiro/Ri., nascida em 1010211981, casada em regime 
de comunhão parcial de bens, médica, portadora do CPF n° 
092.318.497-00, e RG 21.608.014-29 SSP/BA, domiciliada e 
residente à Rua Artur Antônio Costa, n°. 44, Centro, Caturama - BA, 
CEP 46.575-000; 
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Resolvem de comum acordo e na melhor forma de direito, constituir uma Sociedade 
Empresária Limitada, que será regida pelas cláusulas e condições seguintes: 

DO NOME EMPRESARIAL, DA SEDE E FILIAIS 

C LÁUS ULA PRIMEIRA - A Sociedade Empresária Limitada gira sob o nome empresarial: 
	

ED - 
SERVIÇOS MEDICOS LTDA., e nome fantasia CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICA 

/7 . 
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r;::iCALOOk'EGSTÇ. 	). 
COMARCA DEP 

CADASTRO rGâ3U112 

CLÁUSULA SEGUNDA A Sociedade tem sede: à Rua Agenor Santos, n° 55, Sala, São Francisco, 
Guan'amhi - BA., CEP 46.430-000: 

CLÁUSULA TERCEIRA - A sociedade poderá, a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra 
dependência, mediante alteração contratual, desde que aprovado pelos votos correspondentes dos 
sócios, no mínimo, a três quartos do capital social, nos termos do art. 1.076 da Lei n° 10.40612002. 

OBJETIVO SOCIAL E CODIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES 

CLÁUSULA QUARTA - A sociedade tem por objetivo: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E 
ASSISTENCIA A SAÚDE. 

ATIVIDADE PRINCIPAL: 86.30-5/03.. Atividade médica ambujatorial restrita a consultas; 

ATIVIDADES SECUNDÁRIAS: 86.10-1102 - Atividade de atendimento em pronto-socorro e unidades 
hospitalares para atendimento a urgências; 86.30-5101 - Atividade médica ambulatorial com recursos 
para realização de procedimentos cirúrgicos; 86.30-5102 - Atividade médica ambulatorial com 
recursos para realização de exames complementares; 86.40-2105 - Serviços de diagnóstico por 
imagem com uso de radiação ionizante, exceto tomografia: 86.40-2107 - Serviços de diagnóstico por 
imagem sem uso de radiação ionizante, exceto ressonância magnética; 

CAPITAL SOCIAL 

CLÁUSULA QUINTA - O capital social é de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), divididc em 15.000 
(quinze mil) quotas, no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada, subscritas e integralizadas em 
moeda corrente do Pais, pelos sócios, fica assim pertencendo e distribuídos entre os sócios: 

Sócios _2_42L Valor R$ 4 
11.000 J73,36% R$ 11.000,00' CLERISTON FIGUEIREDO  MARTINS 

LUCIANOCLESCIO DE OLIVEIRA SOUSA 

CLEZIO FIGUEIREDO MARTINS 

1.000 

 1.000 

	

6,66% 	R$ 	1.000,00 

	

6,66% 	R$ 	1.000,00 

1.000 6,66% 	R$ 	1400,00 LCLAUMLTONHGUEIREDOMARTINS 

Total -  I15O 

6,86%R$ 	1,000,00 

100% R590,00 

(art. 997, III, 00/2002) (art. 1.055 7 	(2002) 

li 

-- 

1 
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)DURACAO 

	
NIO

DOD 

CLÁUSULA SEXTA - A sociedade iniciou suas atividades em 12 de maio de 2009 e seu prazo de 
duração é indeterminado. (art. 997, li, CC/2002) 

RESPONSABILIDADES 

CLÁUSULA SÉTIMA - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas 
todos respondem solidariamente pela integrallzação do capital social. (art. 1.052, CC12002) 

CESSÃO DE QUOTAS 

CLÁUSULA OITAVA - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a 
terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e 
preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a 
cessão delas, a alteração contratual pertinente. (art. 1.056, art. 1.057, CC12002) 

ADMINISTRAÇÃO 

CLÁUSULA NONA- A administração da sociedade será exercida pelo sócio C.LEJkISTOt'4 
FIGUEIREDO MARTINS, com os poderes e atribuições de administrador, aos quais. cabe a 
responsabilidade ou representação ativa e passiva de sociedade, em juízo ou fora dele, podendo 
praticar todos os atos compreendidos no objetivo social, sempre no interesse da sociedade, 

PARÁGRAFO ÚNICO - Fica vedado o uso da razão social em operações tia favor, tais corno avais, 
finanças, endossos, ou quaisquer outras operações semelhantes, desde que não seja a iMeresse 
restrito da sociedade. 

EXERCIdO SOCIAL 

CLÁUSULA DÉCIMA - O ano social terá inicio em 1° de janeiro e terminará em 31 de dezembro de 
cada ano. Ao fim de cada exercício a ele correspondente serão elaboradas com base na escrituração 
mercantil o balanço e as demais demonstrações financeiras, que deverão exprimir com clareza a 
situação patrimonial cia empresa e as mutações ocorridas no exercício. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O lucro liquido anual apurado, deduzidas as provisões permitidas 
pela legislação vigente, será rateado entre os sócios nas proporções de suas quotas ou se for 
mais conveniente a medida de suas produções ou contabilizados em reservas livres, se assim 
melhor convencionarem. Da mesma forma, os prejuízos verificados serão assumidos pelos 
sócios na proporção de suas quotas, ou se for o caso, mantidos em conta espe2ífia para 

a 
4'- 



A 

fuwra compensação com lucros ou reservas 
(ad. 1007, 00/2002). 

- 	' 	 (JUCEI 
N1O' ADA1t5 	D C 

oqcu,L  DE 

na forma que preceitua a legislação de regência. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - É permitida distribuição antecipada dos lucros do exercido, 
observadas as disponibilidades financeiras da sociedade e a obrigatoriedade de reposição dos 
lucros quando a distribuição antecipada afetar o Capital Social, de acordo com o artigo 1059 
da Lei 1040612002. 

PRÓ-LABORE 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Os sécios poderão de comum acordo, fixar uma retirada mensal, 
a título de 'pro labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes, 

DA DISSOLUÇÃO .,g LI QUIDAÇ ÃO .Q&SOCIEDADE 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará 
suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo 
interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado 
com base na situação patrimonial da sociedade, á data da resolução, verificada em balanço 
especialmente levantado. 

PARÁGRAFO ÚNICO - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade 
se resolva em relação a seu sócio. (art. 1.028 e art. 1.031, CC12002). 

TRANS ITóR I AS 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Os sócios administradores declaram sob as penas da lei, de que 
não está impedida de exercer a administração de sociedade, por lei especial, ou em virtude de 
condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que 
temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falirnentar, de prevaricação, peita ou 
suborno, concussão, peculato, ou conta a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, 
contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a 
propriedade. (art. 1.011, § 1 1, 00/2002) 

FORO 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Fica eleito o foro da cidade de Guanambi/BA., para o exercício e o 
cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato. 

Rr/- . 

is—  -A----- 
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01  lcljNL co Rbcd 

çOMAR CA  

por estarem justos e contratados, lavram este instrumento de alteração contratual em 03 (três) vias 
de igual teor e forma para um só efeito, a fim de que se produzam os efeitos legais, para ser 
arquivada na JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA, devidamente firmado perante 02 (duas) 
testemunhas idôneas. 

Guanambi/BA., 23 de ag6sto dá 2015. 

f 	7 
•2 /)7[ 

CLE1STON FÍGUhIRSO MARTIN 

(Sócio-Administrador) 

r 

(Sócio) 

CLAJØNILT4* FIGLJREO P4'ARTIj4S / 

(Sócio) 

/ Vp1ç;V3/ 

CAROLINA PALMEIRA TEIXEIRA MARTINS 

(Sócio) 

/ 
Test munhas: 	 / 

/hio kkS 
O BARBOSA SOBRINHO. 	 OMILDA ALMEIDA MARQUES. (1fA 

CPFIMF 991.037.708-00 	 CPF!MF 931.730.835-04 
RG 7212 7O2ISSPISP 	 RG0780700740/SSP/BA 

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA -- - - 	- 

t 	CERTIFICO O REGISTRO EM: 0410312015 SOB 14°: 29204284648 
jJUCESp rotoco j o  151000957-0. DE 2510112016 

CCMWJ - SERVIÇOS MEDICOS LTOA 

KLIO PORTELA RAMOS 
SECRETARIO-GERAL 
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RA18.041.2372583 

-PUJAÇAO -------- 

OLAUDOMRO BITTENCOURT MARTINS. 

r MAGnA. nsr nr ET!n,L:ripEno MARTftJS 

DATA NAS..... 

20108i1982 1 PARAMIRM - BA 

Dispensado do Serviço Mhtar rticaI em 

PW ser dispensado de Ir 	ÍdÇdO 

IGUEIREDO  
4r'AcrY í;ÜNVQCAÇAODi...VL. triEEfl 	.. 

Drt 

HA OLIVEiRA: i,' ten 
MI! l7tbM 

BAWIÜ1I2O1 7 ........................................... 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 

FACULDADE DE MEDICINA - FAMEB 

SERVIÇO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA 

uItt'.r 
Certificamos que o Dr. Cléristofl Figueiredo Martins, atuou corno Medico no Programa de 

Residência Medica flO 
Serviço de Ortopedia e iraumatologia do Complexo Hospitalar 

Universitário Professor Edgard Santos da Universidade Federal da Bahia, com 
viflCuu no SBOT 

Sociedade Brasileira de Ortopedia eTxaurnatolOgia no período de 01/02/2010 a 01/02/2013. 
1 

D uEtIra alifO  
prof, Gidas° 

Salvador, 12 de Agosto de 2013. 

Gi1dásib"ê éerqueira Daltro 
Chefe do Serviço de Ortopedia e 

Traumatologia 
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AI AL COBRANÇABANCARIA CAIXA Â 

CONSELHO 

 

REGIONAL DE MECINADO 

CPF/GNRI 1 
Beotí,Sdo 

ESTAL»J 014.a557Cc14 $343 

Lj*P 

CUADAU&JARA 17 5 	AJkA 241 4000 Z0-4&D 

Data do Drn*nto Cn pata 	P cE:me- 

1W01/2017 PG 

1 
°aador 

207074565-o 
CLEMSTON FIGUEREDO L7fl5 

Endefllçt do PaçjSot a 
RUA ARPJR ANTfl}O COSTí 44 ..CeTROri2ATURMtL 

j 2f/NPJ 
PaadoiAva0d 

TEXTO DE RESPONSA 174 	t)U LtUtr 

N'AO RECEeER AROS 120 C-AS DE ATRASO 

JUROS 	 0,23 REAL 	AO MA

MULTA 	 1424SEX5 	A, PARTIR,` CY2U207 

DESCONTO 	3S/7 REAIS 	ATE lO 2. 

• DESCONTO 	 75 f*LA!.S 	ATE 271 .2. 

Ai 7 
ATE 1(1222 676.40 E ATE 27102 R5 5(03,54 
NAO RECEBER AROS 70 14S 710 VENCDAEN1 

APOS '/ENCTO MUL7' '1)52 E.OROS DE 

Ci171 

1 S131.N ii 

AGENCiA: .::1 	 50<00: 

CAIXA E5712:2v150 FtDEiP.L 

104911.3O4.197C14311OCO19LS62711715Cffln:7:;0 

4R.D:cçO0 	 3L2 07 

DATA DO 20 

LOR 

JALCP CO2 



Faixas de 	cons(m3) Vaor(m 3 ) UC 	VL. Tota' 

Consumo 
10 25.30 25.30 

ATE 10 MIN 

11 	A 
 

h. 10 
A 20 2 75b 

75,70  

TOTAL 17 

rir.1' )  

04/ 20 1/ 

7 
oz/2Lfl7 

Qi/2O17 

NOTA FISCAl / CONTA DE ÁC 
CNPJ 13J04.67510001-10 

4' Av. n° 420, Centro Administ 

Código Débito Automático Cidade dv Inscrição 
J0369 0300241030700000 

A. Pr 	do 
fO HHràflCtL 

d11/ 	7 3 /t/u3,1I 2L/ 04i / 	ï/Ld//JiO 
- 084300uio ; 1 

Nome i Endereço para entrega 

CLERIS1ON FIGUEIREDO MARTINS 
Bit 4CETNflD (AL( nu frLJLi\UN urAfl 

ITC 	ÇC 
 

SIAO FRANCISCO 	46430000 GUANAMBI 

Cod.Leitura Leitura Alua! 
:4 

Endereço da LigarãO 
RU ftfl['ití 	tt 

SAO FRANCISCO 4Ó4JUUUU GUANAMB 1 
4c 'ltirnnç meses em (rn3) 

Leitura Anterior Di !Consflata!Leítufl 	!Emisso 

•1 7 :z/íJd/ 
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Eu, 	professora 	Do 	tora Maria 	Luisa L orvalho 	Sul irá , Diretki. da 	E 

Bflisna 	de Medicina 	e Saúde 	Pública, tendo 	Ciii 	dsts 	a curic 	ii kIG 	t 	irt' 

de 	Medicina, 	em 	14 	de novembro 	de 200. 	c''niro 	o 1 	ittito 	de Médico 	I 

Clériston Figueiredo Martins 

filho de Cl.nudomiro Bittencourt Martins e Maria José (te Figueiredo Manias. brasileiro. 

nascido cm 20 de agosto de 1982. natural do Estado da Bahia e 'utorgu-lhc o 

presente diploma, a fim de que possa gozar de todos os direitos e prerragatisa legais 

LAPA - 

Salvador. 22 de março de 2012. 	
' 

Verc, Lúcio %fàrtihç da /4sár14) 	 Forma,id, , 	 ,4ti'ia Luíx, ('ar",jlh' ,Çvja,t, 
StCRt.F.ARIA (U ít\t 	

tU 	Õ4h't($Ü2( 	SPIi 



MINISTÉRIO DA FAZENDA 	 1 
Jj$ Secretaria da Receita Federal do Brasil 

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

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

Nome: CCMED SERVICOS MEDICOS LTDA 
CNPJ: 10.832.66610001-60 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de 
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que 
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 a ele vinculados. Refere-se à situação do 
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas 
nas alineas 'a' a d' do parágrafo único do art. 11 da Lei n 9  8.212, de 24 de juho de 1991. 

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos 
endereços chttp://rfb.gov ,br> ou 'chttp://www.pgfn.gov.br >. 

Certdão emitida gratuitamente com base na Portada Conjunta RFB/PGFN n°1151, de 2/1012014. 
Emitida ás 16:26:18 do dia 0310112016 chora e data de Brasília>. 
Válida até 02107/2018. 
Código de controle da certidão: EC1F.14E0.55B121.E77E 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

17k 



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 	 Emissão 20/1212017 11 58 

SECRETARIA DA FAZENDA 

Certidão Negativa de Débitos Tributários 

(Emitida para os efeitos dos aris. 113 e 114 da Lei 3.956 dcli de dezembro de 1981 - Código 

Tributário do Estado da Bahia) 

Certidão N°: 20173744500 

RAZÃO SOCLAL. 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKXXXXXXXXX) 

INSCRIÇÃO ESTADUAL. 	 CNPJ 

10.832.66610001-60 

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa fisica ou jurídica acima 

identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria. 

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Divida 

Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia 

cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente. 

Emitida em 2011212017, conforme Portaria n°918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua 
emissão. 

A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS 

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

Valida com a apresentação conjunta do cartão original do inscrição no CPF ou no CNPJ da 
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda. 

Página 1 de 1 	 RelccrtidaoNegativa.rpt 



ESTADO DA BAHIA 	 18121201710:5002.V1LDE1~SOUZADE 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI 

Secretaria Municipal de Finanças 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND 
DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS E À DIVIDA ATIVA DO MIJNICFPIO 

CONTRIBUINTE 

Nome 

CLERISTON FIGUEIREDO MARTINS 

Endereço 	 Complemento jaatrro 

RUA AGENOR SANTOS, 55 	 CASA 	 J SAO FRANCISCO 

Municipro 	 Estado aia Emtssão 

Guananibi 	 BAHIA 	 J_18/12/2017  

007.074.565-09 	 1100707456509 	 1 1 Normal 
- 	

- 	 Código de controle de certidão: 	LIIODQYMD 

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dividas de responsabiUdade do sujeito passivo 
acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a 
tributos administrados pela Secretaria Municipal de Finanças e inscrições em Dívida Ativa do Município junto á 
Procuradoria Geral do Município. 

Esta certidão refere-se 
	

da Procuradoria Geral do Município e 
Secretaria Municipal de 

Válida até 1810112018 

ATENÇÃO: Qualquer 
	

vIidará esta documento. 	 - 

J 

1 de 1 
LinkS Tecnoogie Ltda 



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome; CC!JED SERVICOS MEDICOS LTDA 
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ; 10.832.666/0001-60 

Certidão n°: 136149289/2017 
Expedição: 28/08/2017, às 22:13:17 
Validade: 23/02/2018 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica-se 	que 	CCNED 	SERVICOS MEDICOS 	LTDA 
(MATRIZ E FILIAIS), inscrito (a) no CNPJ sob o no 

10.832.666/0001-60, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores 
Trabalhistas. 
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e 
na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do 
Trabalho, de 24 de agosto de 2011. 
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias 
anteriores à data da sua expedição. 
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação 
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. 
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 
Internet (http://www.tst.jus.br ).  
Certidão emitida gratuitamente. 

INFORMAÇÃO I}WORflNTE 
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas 
inadimplerites perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações 
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em 
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos 
recolhimentos previdenciá rios, a honorários, a custas, a 
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes 
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do 
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia. 



12 t 3 MUMO 

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF 

Inscrição: 	10832666/0001-60 

Razão Soda!: CCMED SERVIÇOS MÉDICOS LTOA 

Nome Fantasia;CCMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 

Endereço; PÇA DA MATRIZ 44 / CENTRO / CATURAMA / BA / 46575-000 

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

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer 
débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes 
das obrigações com o FGTS. 

Validade: 30/12/2017 a 28/01/2018 

Certificação Número: 2017123004522111523410 

Informação obtida em 03/01/2018, às 16:28:06. 

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está 
condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: 
www.caixa.gov.br  
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EXTA FEIRA • 23 DE FEVEREIRO DE 2018 

ANCXÍINQ874 

ESTADO DA BAHIA 	!1 PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DOS BREJINHOS 
4INZTE flO PREFIITO 

PUBLICAÇÃO DO RESUMO DO ATO DE INEkIGIBILIDADENQ 

RESUMO DA INEXIGIBILIDADE DE UCITAÇÀONt 	013120184 	Õqoipois 
PROCESSO 	ADMINISTRATIVO 	fle 	 029/2018 
RESUMO DO CONTRATO N9 12312018.FMS 

A Vftkitura Mwneipal de Oliveira dos 8rinhos, através do 

FUNDO MUNICIPAL DE SÀUDE DE OLIVEIRA 1)05. BREJINHØS 
comprimento a raUÜÕ$ftõ ÏScedka peloQesior Muideipak jiá misslso da 1NEXIC4BU4DADE DE 
LICITAÇÃO; iz $blicar o 	wttrata 

Com~ de 	 áre, deWt2pedia no 11PRI~MI de Pe~ftm), dgste Muntln: 
OBJET& da Ot.'Sa d.n sroJN*os-Oa pelo pm5slotaP Cterts;on FtØeh-SO MatinS- CPWOA 1SS2 a fin' a atSer a denwda 

FAVORECmO 	cCMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA 

cJt 	I0.8326Q000160 
R53.150,00 (eIS nII *teAtoe.  cinquenta te 

	 nedkrite refatõriô de atividadesptsentados 

pelo ntor competat 

adoa pele setor compctenteser pago até * detmo dia útil do anes 

1X(14) 

RÀTwicAÇÂÕflLoGErroa.EM. 
HOMOLOGAÇÃO 	 o4mvaela 

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 	 Artigo 
	

25,11, 	da Lei delxitaçoÉsat 8666ft3 

ASSINATURA DO CONTRATO: 

VIGÊNCIA CONTRATUAL 	 jO (trinta) dias da data de fls!natiira do termo contratual 
Olivetra dos Brejuthos-fla, 	04 da Jaiierço de 20t8 
Carlei Augusto Ribeiro Porte[ PrefeIto Murncça 

ATESTADO *FBUCAÇÂO 

AIeso qw O presee eXtrab de NEX!G$1LDAE DE 
LICITAÇÃO, foi PUBLICADO no Qiadm de Aviso daPr~O 
Mún&*Wde OiWeïft S<BtMhà. 

St djartá2olt 

ãoo sRtáraí Filho 

Presidente de CPI. 

Píaça iô40 HørpSantana, 197 ,  Centro -tLIVEIkA DOS BREJiPIHOS ESTADO,  .Q$Kl&'  CEP 41 04)O 
CNPJ 13 798 9OS/00O1O9-1fltFAX O7} 3642 ZiS? 

Este documento foi assinado digitalmente por Procede Bahia - Processamento e Cortificaçõo de Documentos Eletrõnicos. 
Para verificar as assinaturas vá ao sfto https://v.portaldeassinaturascom.br:443  e utilize o cõdigo 4F61-9E63-E376-AOYB. 


