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PROCESSO N°20618/2020 

REF. CONTRATAÇÃO POR DISPENSA DE LICITAÇÃO EM ATENDIMENTO A SITUAÇÃO DA 
PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVÍRUS. 

TERMO DE REFERÊNCIA SIMPLIFICADO 

1. OBJETO 
Prestação de serviços de saúde ambulatoriais de apoio diagnóstico e terapêutico, 

hospitalares de média e alta complexidade no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS 
para pacientes portadores de COVID 19. 

2. FINALIDADE DA CONTRATAÇÃO 
A presente contratação de serviços hospitalares, indicados no item 1, será utilizada 

pela Secretaria Municipal de Saúde de Vitória da Conquista - Bahia com o intuito de 
Contratar a entidade filantrópica Santa Casa de Misericórdia de Vitória da 
Conquista em caráter emergencial na modalidade dispensa de licitação, para 
atendimento às demandas no município de Vitória da Conquista e municípios pactuados 
no tocante à pandemia de COVIO 19. 

3. DO USO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO, DA SITUAÇÃO PREVISTA NO ART. 10  DA LEI 

13.979/2020 E DAS RAZÕES DE AFASTAMENTO DO PROCESSO LICITATÓRIO 
A Lei Federal n° 13.979/2020, publicada pelo governo federal, apresenta medidas para 

enfrentamento da emergência de saúde pública por conta do Coronavírus, entre elas, a 
que reforça a possibilidade de dispensar a licitação para aquisição de bens, serviços e 
insumos de saúde destinados ao combate do vírus. 

A dispensa é temporária e aplica-se apenas enquanto perdurar a emergência de 
saúde pública de importância internacional decorrente do Coronavírus declarada no dia 4 
de fevereiro. 

É de conhecimento geral, que há uma morosidade em licitar. Por mais que os setores 
responsáveis estejam extremamente preparados, o que não é uma realidade nas 
Prefeituras, o tempo necessário para concluir uma licitação e, portanto ter um contrato é 
longo. Diante do cenário dessa pandemia, tempo é uma variável decisiva e crucial na 
consecução das atividades de prevenção e combate ao Coronavírus, portanto, far-se-á 
necessária a presente contratação por dispensa de licitação. 

No caso em tela, como se verá adiante, a situação em comento amolda-se 
perfeitamente ao art. 10  do novel mencionado. 

4. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DA CONTRATAÇÃO 
A presente contratação fundamenta-se no ad, 40  da Lei Federal n° 13.979/2020 CIO 

com o artigo 26 da Lei Federal n° 8.666/93. 

5. DAS EXIGÊNCIAS E JUSTIFICATIVAS DO ART. 26 DA 8.666/93 
O Art. 26. da Lei 8.666/93 traz em seu parágrafo único a seguinte redação, in /itteris: 

Parágrafo único. O processo de dispensa, de inexigibilidade ou de retardamento, 
previsto neste artigo, será instruído, no que couber, com os seguintes elementos 
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- caracterização da situação emergencial, calamitosa ou de grave e iminente 
risco à segurança pública que justifique a dispensa, quando for o caso; (Redação 
dada pela Lei n° 13500, de 2017) 
II - razão da escolha do fornecedor ou executante; 
III - justificativa do preço. 

Em face do exposto e com base no arcabouço jurídico-legal que institui normas para 
licitações e contratos da Administração Pública há prerrogativa relacionada à contratação 
para suprir de imediato uma demanda/necessidade de natureza urgente, que permita 
continuidade dos serviços públicos essenciais, inadiáveis e de responsabilidade do 
Município. Em relação às situações em que é dispensável o processo de licitação, 
encontra-se a situação emergencial, inciso IV do Artigo 24, da Lei n°8.666/93: 

Art. 24. É dispensável a licitação: [..J]V - nos casos de emergência ou de calamidade 
pública, quando caracterizada urgência de atendimento de situação que possa ocasionar 
prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e 
outros bens, públicos ou particulares, e somente para os bens necessários ao 
atendimento da situação emergencial ou calamitosa e para as parcelas de obras a 
serviços que possam ser concluídas no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias 
consecutivos e ininterruptos, contados da ocorrência da emergência ou calamidade, 
vedada a prorrogação dos respectivos contratos (BRASIL, 1993). 

A Constituição Federal de 1988 afirma que a saúde é direito de todos e dever do 
Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco 
de doença e de outros agravos, ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de 
saúde de promoção, proteção, tratamento e recuperação. As ações e serviços obedecem 
aos princípios de: 

Universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de 
assistência. 

	

II- 	Integralidade de assistência em todos os níveis de complexidade do 
sistema. 

Igualdade da assistência à saúde por meio da conjugação dos recursos 
financeiros, tecnológicos, materiais e humanos do Estado e dos 
Municípios na prestação de serviços de assistência à saúde da 
população. 

Considerando a atual pandemia de COVID-19, doença infecciosa causada pelo novo 
Coronavírus, identificado pela primeira vez em Dezembro de 2019 na China que já 
provocou até o momento 194.000 mortes em todo o mundo sendo 3.408 no Brasil. 

Considerando os dados divulgados pelo Ministério da Saúde como Taxa de Letalidade 
de 5,5%, inexistência de vacina, ausência de tratamento totalmente eficaz para o novo 
Coronavírus, como também o atual cenário epidemiológico do município de Vitória da 
Conquista que registrava em 07 de abril de 2020 05 (cinco) casos confirmados passando 
a registrar em 23 de abril de 2020, 23 (vinte e três) casos confirmados de COV1D 19 e 01 
(um) óbito em 13 de abril de 2020. 

Contextualizando o cenário epidemiológico em epígrafe, em 11 de março de 2020, a 
Organização Mundial da Saúde classificou a Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID-19) 
como uma pandemia. Isso significa que o vírus está circulando em todos os continentes e 
há ocorrência de casos assintomáticos, o que dificulta a identificação. Deste modo, 
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principalmente no hemisfério sul, onde está o Brasil, os países devem se preparar paS> 
outono/inverno com o objetivo de evitar casos graves e óbitos. 

Considerando que é da competência do Sistema Único de Saúde (SUS), em esfera 
federal, a execução de ações de vigilância epidemiológica e sanitária em circunstâncias 
especiais, como na ocorrência de agravos inusitados à saúde, que representem risco de 
disseminação nacional; 

Considerando a Lei Federal n° 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre 
as medidas para enfrentamento da Emergência de Saúde Pública de Importância 
Internacional (ESPII) decorrente do Coronavírus (2019-nCoV) responsável pelo surto de 
2019; 

Considerando que em 11 de março de 2020 a Organização Mundial da Saúde (OMS) 
declarou a ESPII - surto de infecção por 2019-nCoV (Covid19) como pandemia, 
reconhecendo a enfermidade como amplamente disseminada; 

Considerando a Podaria GM/MS n° 568, de 26 de março de 2020 que autoriza a 
habilitação de leitos de Unidade de Terapia Intensiva Adulto e Pediátrica para 
atendimento exclusivo dos pacientes com a COVID-1 9; 

Considerando que na ocorrência de eventos de saúde que impactem coletivamente a 
sociedade, cabe ao poder executivo estadual e municipal garantir o cumprimento das 
diretrizes fixadas pelos órgãos federais e, ainda, a adoção de medidas que permitam o 
pronto atendimento de pacientes portadores de infecção por COVID 19, em observância 
as recomendações preconizadas pela OMS e Ministério da Saúde com o objetivo de 
conter a propagação do vírus no território brasileiro; 

Considerando que o funcionamento do Sistema Único de Saúde precisa estar alinhado 
com as necessidades de saúde do território e atento ao cenário epidemiológico mundial; 

Considerando a necessidade de adoção de medidas que permitam o pronto 
atendimento e/ou tratamento com suporte respiratório mecânico, quando for o caso, de 
pacientes com diagnóstico de infecção por Coronavírus, em observância às 
recomendações preconizadas pela Organização Mundial da Saúde e Ministério da Saúde 
com o objetivo de conter a provável propagação do vírus no território brasileiro; 

Considerando as recomendações do Ministério da Saúde por meio de publicações 
periódicas de Boletins Epídemiológicos que as Secretarias de Saúde dos Municípios, 
Estados e Distrito Federal avaliem a adoção das recomendações na totalidade ou em 
parte, considerando o cenário epidemiológico da Pandemia de Doença pelo Coronavírus 
2019. 

Assim, torna-se necessária a adoção da presente medida a fim de estabelecer uma 
assistência devidamente responsável no enfrentamento da referida Pandemia. 

6. DA ESCOLHA DO FORNECEDOR 
Torna-se imperiosa a realização de Contratação da entidade filantrópica SANTA 

CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA DA CONQUISTA, CNPJ/MF sob o n° 
16.196.26310001-5.3, em caráter emergencial na modalidade dispensa de licitação, para 
atendimento às demandas no município de Vitória da Conquista e municípios pactuados 
no tocante à pandemia de COVID 19. 

7. DA JUSTIFICATIVA DO PREÇO REFERENCIAL 
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Em relação ao valor estimado para Média Complexidade Hospitalar (Pós-fixado) 
.tilizou-se como base a PORTARIA N° 245, de 24 de março de 2020 do Ministério da 

Saúde. Quanto aos valores referentes aos leitos de UTI utilizou-se por base a PORTARIA 
N° 568, de 26 de março de 2020 do Ministério da Saúde e quanto aos leitos de 
retaguarda, a PORTARIA N° 140, de 09 de abril de 2020 da Secretaria de Saúde do 

Estado da Bahia— SESAB. 

8. DAS ESPECIFICAÇÕES, QUANTITATWOS E PREÇOS 

Programação Orçamentária 

1 - Pós-Fixado 
Mensal R$ Total R$ (Trimestral) 

LEITOS CLÍNICOS* - COVID 19 R$ 486.400,00 R$ 1.459.200,00 

PRODUÇÃO 	DE 
HOSPITALAR** 

MÉDIA COMPLEXIDADE R" 1 000000 R$ 540.000,OD  

Subtotal 1 
2 - Pré-Fixado 

R$ 666.400,00 
Mensal R$ 

R$ 1.999.200,00 
Total Mi 

LEITOS DE UTI 	- COVID 19 R$ 486.400,00 R$ 1.459.200,00 

Subtotal 2 R$ 486.400,00 R$ 1.459.200,00 

Total 1.152.800,00 R$ 3.458.400,00 

*Serão  contratualizados 20 leitos clínicos para atendimento aos pacientes de COVID 19. 

**Referente  à meta de 120 (cento e vinte) AlhImês, com 100% de Taxa de Ocupação, média de 
permanência de 05 (cinco) dias e valor unitário de R$ 1.50000 (um mil e quinhentos reais). 

***Serão  contratualizados 10 (dez) leitos de UTI para atendimento aos pacientes de COVID 19. 

9. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
a. Rubrica Orçamentária: Fonte de Recurso: 14.4, Projeto Atividade: 2120, 

Elemento de Despesa: 33.90.39.00, Sub-elemento: 99065. 

10. PRAZO, LOCAL E CONDIÇÕES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 
10.IDA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 
10.1.1 O prestador deverá oferecer os leitos, serviços e procedimentos descritos neste 
termo de referencia, conforme descrição no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de 
Saúde (CNES), e na Tabela de Procedimentos, Medicamentos, Órteses e Próteses e 
Materiais Especiais (OPM) do Sistema Único de Saúde - SUS bem como em acordo as 
definições mais atuais documentadas pelo Ministério da Saúde; 
10.1.2 O prestador contratado deverá possuir os materiais, equipamentos e insumos, 

necessários para realização das análises; 
10.1.3 O prestador contratado deverá atender às demais especificações contidas no 

Termo de Referência. 

5- 
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10.1.4 	O prestador contratado deverá cumprir os parâmetros de qualidade\çNtittofia 
RDC 63/201 ida ANVISA bem como os demais descritos em nor 	e 
documentos oficiais. 

10.1.5 O prestador contratado deverá realizar e manter registro de todos os dados do 
Monitoramento Interno de Qualidade (MIQ), conforme normas vigentes e, 
apresentar seus resultados, sempre que solicitado para a Secretaria de Saúde 
Municipal. 

10.1.6 O prestador contratado deverá permitir o acompanhamento e a fiscalização da 
CONTRATANTE ou da comissão designada para tal. 

10.1.7 O prestador contratado deverá apresentar de imediato, materiais, documentos, 
prontuários ou demais informações necessárias ao acompanhamento da execução 
do contrato. 

10.1.8 O prestador contratado deverá responsabilizar-se por todos e quaisquer danos e/ou 
prejuízos a que vier causar aos pacientes com relação aos laudos dos exames 
expedidos. 

10.1.9 As despesas com materiais de consumo necessários a execução dos serviços será 
de responsabilidade do prestador contratado; 

	

10.1.10 	Os equipamentos, que se façam necessários ao perfeito e bom 
desempenho dos serviços, deverão ser disponibilizados pelo prestador contratado; 

	

10.1.11 	Os recursos humanos deverão ser disponibilizados pelo prestador 
contratado, conforme critérios para composição de quadro mínimo de profissionais 
necessários para prestação dos serviços contratados. 

	

10.1.12 	A execução dos serviços deverá ser feita através de profissionais 
especializados, responsabilizando-se por quaisquer danos causados pelo mesmo, 
aos pacientes, decorrentes de omissão, negligência, imperícia ou imprudência; 

	

10.1.13 	O prestador contratado assumirá todas as responsabilidades legais 
decorrentes da emissão dos laudos dos exames realizados; 

	

10.1.14 	É de responsabilidade do contratado a manutenção preventiva ou corretiva 
dos equipamentos, e no caso de defeitos desses, a CONTRATANTE deverá ser 
comunicada por escrito, não devendo interromper a manutenção do serviço 
prestado; 

11. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
11,1 Comprovante atualizado no Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde 

(CNES) com a anexação da Ficha Resumida; 
11.2 Inscrição da entidade no CREMES, 
11.3 Documentação do responsável técnico: cópia do Registro Geral (R.G.), Cadastro 

de Pessoa Física (C.P.F.) e Registro no Conselho Profissional da Categoria; 
11.4 Certificação de Inscrição e/ou Responsabilidade Técnica dos responsáveis pelos 

serviços/setores da unidade junto ao Conselho Profissional da Categoria 
(Enfermagem, Médico, Fisioterapia, Farmácia e Nutrição); 

11.5 Comprovação fornecida pelo órgão licitante, de que recebeu os documentos, e, 
quando exigido, de que tomou conhecimento de todas as informações e das 
condições locais para o cumprimento das obrigações objeto do presente Termo de 
referência; 

11.6 Alvará Sanitário atualizado expedido pela Vigilância Sanitária Municipal ou Estadual 
- ou na sua falta, o Protocolo de Requerimento de Renovação de Alvará Sanitário 
válido; 

11.7 Alvará de Funcionamento atualizado; 
11.8 Cópia das Portarias expedidas pelo Ministério da Saúde relativas aos serviços para 

os quais se encontra habilitado, se houver; 
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11.9 Comprovação de aptidão do desempenho de atividade pertinente e compatível 

em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, através da 
apresentação de pelo menos 02 (dois) Atestados de Capacidade Técnica, fornecido 
por pessoa jurídica de direito público ou privado, atendendo o quanto previsto no art. 
30, inciso II, § 10 , inciso 1 da Lei 8.666/93. 

12. DO PAGAMENTO 
12.10s pagamentos estão condicionados á apresentação e processamento da produção 
bem como das informações necessárias a medição do cumprimento das metas conforme 
cronograma estabelecido pela Secretaria de Saúde e do Ministério da Saúde, observados os 
seguintes procedimentos: 

12.1.10s serviços realizados deverão ser apresentados para processamento no 
Sistema indicado pelo Município de Vitória da Conquista para aprovação, conforme 
cronograma estipulado pela Secretaria de Saúde do Município, e posteriormente, para 
efetivação do pagamento pelo Setor Financeiro desta Secretaria, conforme valor 
aprovado. 

a. O prestador contratado deverá utilizar o sistema indicado pelo Município de 
Vitória da Conquista para realização do fechamento de sua produção mensal, que 
será validado e pago após a conferência com o relatório de produção emitido pelo 
sistema indicado pelo Município de Vitória da Conquista bem como o Relatório de 
cumprimento de Metas. 
b. A nota fiscal será emitida após o processamento da produção pelo sistema 
indicado pelo Município de Vitória da Conquista, consoantes aos valores aprovados 
e após a apuração e validação das metas alcançadas pelo Setor de 
Controle/Contas Médicas. 
e. Todas as notas fiscais deverão vir acompanhadas das certidões de regularidade 
fiscal e trabalhista. 
d. As despesas decorrentes do eventual contrato celebrado serão cobertas por 
repasses do Ministério da Saúde ao Fundo Municipal de Saúde. 
e. Os valores a serem pagos terão como referência os da Tabela de Procedimentos 
Ambulatoriais e Hospitalares de Média e Alta Complexidade, SIA, SIHISUS 
f. Nos preços fixados estão incluídos todos os custos com material de consumo, 
salários, encargos sociais, previdenciários e trabalhistas de todo o pessoal da 
CONTRATADA, como também fardamento, transporte de qualquer natureza, 
materiais empregados, inclusive ferramentas, utensílios e equipamentos utilizados, 
depreciação, aluguéis, administração, impostos, taxas, emolumentos e quaisquer 
outros custos que, direta ou indiretamente, se relacionem com o fiel cumprimento 
das obrigações assumidas. 
g. O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias, contados da data da 
entrega da nota fiscal emitida de acordo com a prestação de serviço efetuada e 
aprovação da produção constante no sistema indicado pelo Município de Vitória da 
Conquista. 
h. A CONTRATANTE se reserva o direito de recolher e/ou reter, no valor pago, 

tributos que sejam de sua competência ou dos quais seja responsável ou 
substituto tributário. 

i. Os pagamentos poderão ser sustados pelo CONTRATANTE nos seguintes 
casos: 

a. Não cumprimento das obrigações assumidas que possam de 
qualquer forma prejudicar o CONTRATANTE; 

b. Inadimplência de obrigações da CONTRATADA para com o 
CONTRATANTE, por conta do estabelecido no contrato,-

e. 
ontrato;

c. Não execução das condições estabelecidas no contrato; 

j. 	O pagamento somente será efetuado após o "atesto", pelo servidor competente, 
da Nota Fiscal, que deverá vir acompanhada do DANFE e/ou RANES, 
apresentadas pela CONTRATADA. 

1' 
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k. O "atesto' fica condicionado à verificação da conformidade da NotFiscal 
apresentada pela CONTRATADA e do regular cumprimento das obrigações 
assumidas; 
1. 	O DANFE - Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica será exigido, 
sempre que a nota fiscal for eletrônica; 
m. O Registro Auxiliar de Nota Fiscal de Serviço - RANFS - será exigido, nos 
casos de prestadores de serviço sediados fora do Município de Vitória da 
Conquista, cuja nota fiscal não seja emitida por este Ente, mas que executarem o 
serviço neste Município, conforme arts. 32, 33 e 34 do Decreto Municipal n.° 
15.454, de 18 de outubro de 2013. 
n. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou nos documentos 
pertinente à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da 
despesa, o pagamento ficará pendente até que a CONTRATADA providencie as 
medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a 
comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para o 
CONTRATANTE. 
o. Antes do pagamento, o CONTRATANTE realizará consulta on-line ao 
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAD ou outro 
semelhante e, se necessário, aos sítios oficiais, para verificar a manutenção das 
condições de habilitação da CONTRATADA, devendo o resultado ser impresso, 
autenticado e juntado ao processo de pagamento. 
p. Eventual situação de irregularidade fiscal da CONTRATADA não impede o 
pagamento, se o fornecimento tiver sido prestado e atestado. Tal hipótese ensejará, 
entretanto, a adoção das providências tendentes ao sancionamento da empresa e 
rescisão contratual. 
q. O pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito, 
mediante depósito em conta corrente, na agência e estabelecimento bancário 
indicado pela CONTRATADA, ou por outro meio previsto na legislação vigente. 
r. Será considerado como data do pagamento o dia em que constar como 
emitida a ordem bancária para pagamento. 
S. 	O CONTRATANTE não se responsabilizará por qualquer despesa que 
venha a ser efetuada pela CONTRATADA, que porventura não tenha sido 
acordada no contrato. 

13. DO INSTRUMENTO CONTRATUAL 
O contrato terá um prazo de 90 (noventa) dias a contar da data de 

assinatura, com valor mensal estimado de R$ 1.152.800,00 resultando no valor 
global do contrato de R$ 3.458.400,00. 

14. DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

14.1 DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO 

O MUNICÍPIO, além das obrigações consideradas contidas neste Termo por 
determinação legal e das previstas em outras cláusulas, obriga-se a: 

a) Disponibilizar por meio de acordo entre entes públicos com o MS/FNS, os recursos 
mensais necessários ao pagamento dos serviços prestados pela CONTRATADA; 

b) Controlar, fiscalizar, acompanhar e avaliar as ações e os serviços ajustados; 

c) Estabelecer mecanismos de controle da oferta e demanda de ações e serviços de 
saúde; 

d) Publicar o resumo do CONTRATO e dos aditamentos que houver em Diário Oficial. 
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Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da CONTRATADA, 

através dos servidores Eneida Cana Sampaio Arruda, matrícula no 24500-2, e Francisco 
Heráclito Anjos Gomes, matrícula no 24237A, especialmente designados, ou quem a 
estes substituir. 

14.2 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

A CONTRATADA através do seu hospital deverá garantir todas as 
consultas/procedimentos ambulatoriais de apoio diagnóstico de média e alta complexidade, 
necessários ao tratamento dos pacientes internados sob sua responsabilidade, para 
pagamento já incluso nos valores estabelecidos pela Tabela Unificada do SUS. 

A CONTRATADA se obriga a informar diariamente ao MUNICÍPIO o número de leitos 
hospitalares disponíveis, a fim de manter atualizado. 

A CONTRATADA é responsável pela indenização de dano causado ao paciente, aos 
órgãos do SUS e a terceiros a eles vinculados, decorrentes de ação ou omissão voluntária 
ou de negligência, imperícia ou imprudência praticadas por seus profissionais ou prepostos, 
ficando assegurado ao MUNICIPIO o direito de regresso. 

A fiscalização ou o acompanhamento da execução deste contrato pelos órgãos 
competentes do SUS não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA nos 
termos da legislação referente a licitações e contratos administrativos. 

A responsabilidade de que trata esta Cláusula estende-se aos casos de danos 
causados por defeitos relativos à prestação dos serviços, nos estritos termos do art. 14 da 
Lei 8.078, de 11.09.90 (Código de Defesa do Consumidor). 

15. 	DOS INSTRUMENTOS DE CONTROLE 

O Relatório mensal inclui o Relatório de Informação Hospitalar (RIH) acompanhado da 
planilha de execução orçamentária por centro de custo, que será disponibilizado pela 
CONTRATADA. Outras informações como os registros das AIH's - Autorização de internação 
Hospitalar e dos registros no SIA - Sistema de Informações Ambulatorias serão encaminhados de 
acordo com normas e prazos estabelecidos pelo MUNICIPIO. 

O MUNICÍPIO procederá ao acompanhamento mensal, através da análise dos dados 
enviados pela CONTRATADA para que sejam processados e avaliados para que sejam efetuados 
os devidos pagamentos de recursos conforme estabelecido em CONTRATO. 

Os laudos referentes à internação hospitalar (AIH Clínica) serão obrigatoriamente 
analisados pelos órgãos competentes do SUS. 

Vitória da Conquista - BA, 24 de abril de 2020. 

SiIv. 	Pinto Neves Reis 
Diretora de Regulação, Controle e Avaliação do SUS. 

O) 



PORTARIA N 2  245, DE 24 DE MARÇO DE 2020 

Inclui procedimento na Tabela de Procedimentos, Medicamentos, Órteses, Próteses e 

Materiais Especiais (OPM) do Sistema Único de Saúde (SUS), para atendimento exclusivo de 

pacientes com diagnóstico de infecção pelo COVID-19. 

O Secretário de Atenção Especializada à Saúde, no uso de suas atribuições, 

Considerando a Lei n2  13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para 

enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do 

Coronavírus responsável pelo surto de 2019; 

Considerando a Portaria n2  188/GM/MS, de 3 de fevereiro de 2020, que declara Emergência 

em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) em decorrência da Infecção Humana pelo 

novo Coronavírus (2019-nCoV); 

Considerando a Portaria nQ 356/GM/MS, de 11 de março de 2020, que dispõe sobre a 

regulamentação e operacionalização do disposto na Lei n9  13.979, de 6 de fevereiro de 2020, 

que estabelece as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de 

importância internacional decorrente do Coronavírus (covid-19); 

Considerando a Portaria n2  414/GM/MS, de 18 de março de 2020, que autoriza a habilitação 

de leitos de Unidade de Terapia intensiva Adulto/Pediátrico, para atendimento exclusivo dos 

pacientes COVID-19; e 

Considerando a necessidade de identificar na Tabela de Procedimentos, Medicamentos, 

Órteses, Próteses e Materiais Especiais (OPM) do Sistema Único de Saúde (SUS) ações relativas 

ao enfrentamento do COVID-19, resolve: 

Art. 12  Fica incluído na Tabela de Procedimentos, Medicamentos, OPM do SUS, para identificar 

ações relativas ao atendimento exclusivo dos pacientes com COVID-19, o seguinte 

procedimento: 

• PROCEDIMENTO: 	 03.03.01.022-3 - TRATAMENTO DE INFECÇÂO PELO NOVO CORONAVIRUS - COVID 19 

DESCRIÇÃO COMPREENDE 	AS 	AÇÕ ES 	NECESSÁRIAS 	PARA -O 	TRATAMENTO CLÍNICO DO 

PACIENTE INTERNADO COM DIAGNÓ STICO DE COVID 19 

INSTRUMENTO DE REGISTRO 03- AIH (Proc. Principal) 

MODALIDADE DE ATENDIMENTO 02- Hospitalar 

COMPLEXIDADE Média Complexidade 

TIPO DE FINANCIAMENTO 06- Média e Alta Complexidade (MAC) 

MÉDIA DE PERMANÊNCIA OS 



'E - 
QUANTIIMMMA 1 

SEXO Ambos 

• IDADE MÍNIMA O meses 

IDADE M XIMA 130 Anos 

PONTOS 80 

VALOR 	DO 	SERVIÇO0,00 

LAMBULATORIAL (SA) 

rVALOR DO SERVIÇO HOSPITALAR R$ 1195,99 

• VALOR DO SERVIÇO PROFISSIONALR$ 

(SP) 

304,01 

• TOTAL HOSPITALAR (TH) R$ 1500,00 

• ITRIBUTOS COMPLEMENTARES Admite permanência à maior 

•CID B342 

- CBO 2231F9 Médico Residente; 225103 Médico infectologista; 

225124 Médico Pediatra; 225125 Médico Clínico; 	225142 Médico da Estratégia de 

Saúde da Família; 225170 Médico Generalista; 225127 Médico Pneumologista 

• LEITO 03 - Clínico; 07 - Pediátrico; 

• RENASES 130 Atendimento de Urgência em Unidades Hospitalares 

198 Oferta de Tratamento Clínico e Cirúrgico para Doenças de Interesse de Saúde 

Pública 

Art. 22  Fica excluído no atributo CIO 10 do procedimento 0303010193 TRATAMENTO DE 

OUTRAS DOENÇAS CAUSADAS POR VÍRUS (1325 A 1334) o código 1334.2 Infecção por coronavírus 

de localização não especificada. 

Art. 32  Os recursos orçamentários, objeto desta Portaria, correrão por conta do orçamento do 

Ministério da Saúde, devendo onerar o Programa de Trabalho 10.122.501821C06500 - 

Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública de Importância internacional Decorrente do 

Coronavírus. 

Art. 49  Caberá à Coordenação-Geral de Gestão de Sistemas de Informações em Saúde do 

Departamento de Regulação, Avaliação e Controle (CGSI/DRAC/SAES) a adoção das 

providências necessárias no sentido de adequar o Sistema de Gerenciamento da Tabela de 
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Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS (SIGTAP), Repositório de Terminologias em 

Saúde (RTS) e o Sistema de Informação Hospitalar do SUS (SIH/SUS). 

Art.59  Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos operacionais no 

Sistema de Informação Hospitalar do SUS na competência abril de 2020. 

FRANCISCO DE ASSIS FIGUEIREDO 
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PORTARIA N 568, DE 26 DE MARÇO DE 2020V) 

Autoriza a habilitação de leitos de Unidade de Terapia Intensiva 
Adulto e Pediátrica para atendimento exclusivo dos pacientes 
com a COVID-19. 

O MiNISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos 1 e lido 

parágrafo único do art. 87 da Constituição, e 

Considerando a Lei n° 13.979, 6 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para 
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do Coronavirus 
responsável pelo surto de 2019: 

Considerando a Medida Provisória n° 924, de 13 de março de 2020, que abre Crédito 
Extraordinário para o programa de Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública de importância 
internacional Decorrente do Coronavirus: 

Considerando a Portaria n° 356/GM/MS. de 11 de março de 2020, que dispõe sobre a 

regulamentação e operacionalização do disposto na Lei n° 13,979, de 6 de fevereiro de 2020, que 

estabelece as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional 

decorrente do Coronavírus (COVID-19); e 

Considerando a Portaria n° 237/SAES/MS, de 18 de março de 2020, que inclui leitos e 
procedimentos na Tabela de Procedimentos, Medicamentos, Órteses, Próteses e Materiais Especiais (OPM) 

cio Sistema Único de Saúde - SUS, para o atendimento exclusivo dos pacientes com COVID-19, constante 
no NUP 25000.038983/2020-30, resolve: 

Art. 1° Fica autorizada, em caráter excepcionaL a habilitação temporária de leitos de Unidade de 
Terapia Intensiva Adulto e Pediátrica para atendimento exclusivo dos pacientes com a COVID-19, 

5 1° A habilitação temporária dos Leitos de UTI ocorrerá a partir da solicitação do Gestor de 

Saúde Estadual e Municipal, devendo as solicitações estarem em consonância com as i'sais necessidades 

dos seus territórios, A referida solicitação deverá ocorrer através de ofício, assinado por ambos os Gestores 

de Saúde e endereçado à Coordenação-Geral e Atenção Hospitalar e Domiciliar - CCAHD via e-mail 

cgahd®saudagovbr, o qual deverá relacionar: 

- os estabelecimentos em que serão instalados os leitos de UTI com os seus respectivos 

Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde - CNES e Código IBGE; 

II - o quantitativo de leitos a serem habilitados, que deve ser de no mínimo 05 leitos por 
estabelecimento: e 

Di - a informação sobre a existência de equipamentos e PH disponíveis para o funcionamento 
dos leitos a serem habilitados. 

§ 20  Os Estabelecimentos temporários que não possuírem o CNES deverão obter as orientações 
específicas do Ministério da Saúde, disponível em Wiki CNES (wiki.datasus.gov.br). 

5 30  A publicação das Portarias de habilitação ocorrerá considerando os critérios 
epidemiolágicos (paciente x leitos) e rede assistencial disponível dos estados, pelo período excepcional de 
90 (noventa) dias, podendo ser prorrogado. 

§ 40 O custeio para diária de leito neste âmbito, será de R$ 1.600,00 (um mil seiscentos reais). 

§ 5° As habilitações tratadas no art. 1° poderão ser encerradas a qualquer tempo caso seia 

finalizada a situação de emergência de saúde pública de importãncia internacional decorrente do 
Coronavírus, nos termos do ari. 40, 5 1°. da Lei n° 13.979 de 2020. 

Art. 20  Os recursos orçamentários, objeto desta Portaria, correrão por conta do orçamento do 

Ministério da Saúde, devendo onerar o Programa de Trabalho 10127 5018 21C0.6500 - Enfrenlarnento da 
Emergência de Saúde Púh ice de Importância Internacional Decorrente do Coronavírus. 



Art, 30  Esta Portaria entra em vigor na data de sua Publicação. 

LUZ HENRIQUE MANDETTA 

pbLcada por ter saído no Diário Oficial da União n° 59B, Edição Extra, de 26 de março de 2020, Seção 

pMna 1, com incorreções no original. 

Este contouclo nOn sutoU o pubE c:-:do na unraSo oarUfcada 
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10 de Abril de 202 
Ano C11 / A? 22.880 

PORTARIA n°140, de 09 de abril de 2020 

O SECRETÁRIO DA SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA - SESAB, no uso das suas atribuições legais que lhe confere o 

Decreto Simples, publicado no Diário Oficial do Estado da Bahia em 08 de Janeiro de 2015, e pelo artigo 109, incisos 1 

e III, da Constituição do Estado da Bahia, e 

Considerando a Emergência de Saúde Pública de importância internacional decorrente do Coronavírus o a 

necessidade de adoção de medidas sanitárias necessárias ao enfrentamento do COVID-19; 

Considerando a publicação da Lei Federal n° 13979, de 6 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para 

enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus responsável 

pelo surto de 2019; 

Considerando a Portaria GM/MS n° 568, republicada no Diário Oficial da União no dia 08/04/2020, que autoriza a 

habilitação de leitos de Unidade de Terapia Intensiva Adulto para atendimento exclusivo dos pacientes COVID-19; 

Considerando a publicação da Portada SAES n° 245 de 24 de março de 2020, que inclui procedimento na Tabela de 

Procedimentos (OPM) do Sistema Único de Saúde (SUS), para atendimento exclusivo de pacientes com diagnóstico de 

infecção pelo COVID-19; 

Considerando a Resolução CIB n° 29 de 27103/2020, que aprova o Plano Estadual para o Enfrentamento da SARS-

COV-2. 

RESOLVE: 

Art. 1°. Adotar, no âmbito da Secretaria da Saúde do Estado da Bahia, medidas visando a contratação de pessoas 

jurídicas para a prestação de serviços médicos hospitalares aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), a fim de 

assegurar assistência à saúde, segundo valores e condições estabelecidas nesta Portaria. 

Parágrafo Único. Os serviços médicos hospitalares a que se refere o caput são: Serviços de Urgência e Emergência, 

Serviços de Leitos de UTI, e Serviços de Leitos Clínicos, e todos deverão ser vocacionados ao atendimento ao COVIO-

19. 

Art. 2°. As unidades privadas e municipais que tiverem disponibilidade de Leitos de UTI, Leitos Clínicos, bem como de 

Serviços de Urgência e Emergência para atendimento ao COVID-19 poderão ser contratualizadas, de maneira 

emergencial, desde que: 

1. 	Atendam aos critérios técnicos estabelecidos nas Portarias Ministeriais que tratam do tema bem como, aos 

critérios técnicos e de segurança para garantir o funcionamento do serviço analisados pela equipe da SESAB; 

li. 	Atendam ao quanto estabelecido no Plano Estadual para o Enfrentamento da SARS-COV-2, publicado através 

da resolução CIB n°29 de 27/03/2020 e suas atualizações. 

Art. 3°. Para os fins de contratualização a se refere o Art. 10, os Serviços de Urgência e Emergência para atendimento 

ao COVID-19 serão classificados em dois tipos: 

1. Tipo 1: Unidade Pré-Hospitalar com menos de 10(dez) leitos de observação; 

li. Tipo II: Unidade Hospitalar com 10(dez) leitos ou mais de observação. 



Art. P. Para fins de remuneração dos serviços a serem contratados, serão considerados os seguintes valores: 

1. Para os Serviço de Urgência e Emergência para Atendimento ao COVID serão destinados os seguintes valores 

mensais: 

a) Serviços do Tipo 1: R$220.000,00 (Duzentos e vinte mil reais); 

b) Serviços do Tipo II: R$260.000,00(lDuzentos e sessenta mil reais). 

li. Para o serviço de Leitos de UTI será destinado o valor de R$1.600,00 (Um mil e seiscentos reais) a diária. 

III. Para o serviço de Leitos Clínicos será destinado o valor de R$80000(Oitocentos reais) a diária. 

Art. 5 G. Os recursos para atender ao disposto no artigo 1° decorrerão da fonte 1301286/281, unidade executora 

19601.0006-SUREGS. com  créditos alocados na funcional programática 10. 305.313.5366 e 10.305.313.5370. 

Art. 60. Os valores descritos nessa poderia servirão exclusivamente para fins de remuneração dos serviços 

contratualizados exclusivamente para o combate ao COVID-19, e serão praticados enquanto durar a situação de 

emergência. 

Art. 7°. Esta padaria entra em vigor na data da sua publicação. 

Fábio Vilas-Boas Pinto 

Secretário Estadual da Saúde 



{Ld Assunto: Solicitação de Contrato Emergencial com a entidade fiIantróprc 
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA DA CONQUISTA. 

Prezados, 

Venho por meio desta, solicitar a Vossa Senhoria providências 

necessárias a contratação emergencial, na modalidade Dispensa de Licitação 

da entidade filantrópica SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE VITÓRIA DA 

CONQUISTA para prestação de serviços de saúde ambulatoriais de apoio 

diagnóstico e terapêutico, hospitalares de média e alta complexidade no âmbito 

do Sistema Único de Saúde - SUS para pacientes suspeitos e/ou confirmados 

de COVID 19. 

A Constituição Federal de 1988 afirma que a saúde é direito de todos e 

dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem 

à redução do risco de doença e de outros agravos, ao acesso universal e 

igualitário ás ações e serviços de saúde de promoção, proteção, tratamento e 

recuperação. 

As ações e serviços obedecem aos princípios de: 

1- Universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de 

assistência. 

II- Integralidade de assistência em todos os níveis de complexidade do 

sistema. 

III- Igualdade da assistência à saúde por meio da conjugação dos 

recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos do Estado e dos 

Municípios na prestação de serviços de assistência à saúde da população. 

Considerando a atual pandemia de COVID-19, doença infecciosa 

causada pelo novo Coronavirus, identificado pela primeira vez em Dezembro 

de 2019 na China que já provocou até o momento 194.000 mortes em todo o 

mundo sendo 3.408 no Brasil. 

Considerando os dados divulgados pelo Ministério da Saúde como Taxa 

de Letalidade de 5,5%, inexistência de vacina, ausência de tratamento 

totalmente eficaz para o novo Coronavirus, como também o atual cenário 

epidemiológico do município de Vitória da Conquista que registrava em 07 de 

abril de 2020 05 (cinco) casos confirmados passando a registrar em 23 de abril 
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Niuj'2020 23 (vinte e três) casos confirmados de COVID 19 e 01 (um) óbito em 

13 de abril de 2020. 

Assim, torna-se imperiosa a realização de Contratação da entidade 

filantrópica Santa Casa de Misericórdia em caráter emergencial na 

modalidade dispensa de licitação, para atendimento às demandas no município 

de Vitória da Conquista no tocante à pandemia de COVID 19. 

Em face do exposto e com base no arcabouço jurídico-legal que institui 

normas para licitações e contratos da Administração Pública há prerrogativa 

relacionada à contratação para suprir de imediato urna demanda/necessidade 

de natureza urgente, que permita continuidade dos serviços públicos 

essenciais, inadiáveis e de responsabilidade do Município. Em relação às 

situações em que é dispensável o processo de licitação, encontra-se a situação 

emergencial, inciso IV do Artigo 24, da Lei n°8.666/93: 

Art. 24. É dispensável a licitação: 
[.. •1 
IV - nos casos de emergência ou de calarnidade pública, 

quando caracterizada urgência de atendimento de situação que 
possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, 
obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou 
particulares, e somente para os bens necessários ao atendimento da 
situação emergencial ou calamitosa e para as parcelas de obras e 
serviços que possam ser concluídas no prazo máximo de 180 (cento 
e oitenta) dias consecutivos e ininterruptos, contados da ocorrência 
da emergência ou calamidade, vedada a prorrogação dos respectivos 
contratos (BRASIL, 1993). 

Deste modo, faz-se necessária a realização de contrato emergencial com 

a entidade filantrópica Santa Casa de Misericórdia, no Intuito de evitar a 

desassistência à população de Vitória da Conquista, permitindo assim um 

atendimento universal, integral e equânime aos usuários do SUS com suspeita 

e/ou confirmação do novo Cpronavírus. 

Por fim, informamos que o contrato terá um prazo de 90 (noventa) dias a 

contar da data de assinatura, com valor mensal estimado de R$ 1.152.800,00 

resultando no valor global do contrato de R$ 3.458.400,00. 

Para tanto, deverá ser empenhado R$ 3.458.400,00 Fonte 14 (recurso 

financeiro federal) para garantir os pagamentos da execução dos serviços que 

serão prestados. 

Em relação ao valor estimado para Média Complexidade Hospitalar (Pós-

fixado) utilizou-se como base a PORTARIA N° 245, de 24 de março de 2020 do 



Ministério da Saúde. Quanto aos valores referentes aos leitos de UTI utilizou-se 

por base a PORTARIA N° 568, de 26 de março de 2020 do Ministério da Saúde 

e quanto aos leitos de retaguarda, a PORTARIA N° 140 de 09 de abril de 2020 

da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia - SESAB. 

Programação Orçamentária 

1 - Pós-Fixado Mensal R$ Total R$ (Trimestral) 

LEITOSCL[NICOS- COVID 
19 

486.40000 R$ 1.459.20000 

PRODUÇÃO DE MÉDIA 
COMPLEXIDADE 
HOSPITALARt 

R$ 180.000,00 R$ 540.000,00 

Subtotal 1 R$ 666.400,00 R$ 1.999.200,00 

2 - Pré-Fixado Mensal R$ Total R$ 

LEITOS DE UTI "- COVID 
19 486.400,00 R$ 1.459.200,00 

Subtotal 2 486.400,00 R$ 1.459.200,00 

Total 1.152.800,00 R$ 3.458.400,00 

*Serão contratualizados 20 leitos clínicos para atendimento aos pacientes de COVID 19. 

**Referente à meta de 120 (cento e vinte) AIH/més, com 100% de Taxa de Ocupação, média 

de permanência de 05 (cinco) dias e valor unitário de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais). 

***Serão contratualizados 10 (dez) leitos de UTI para atendimento aos pacientes de COVID 19. 

Cabe ainda destacar que, os custos com todos os profissionais de saúde, 

inclusive médicos de qualquer especialidade serão de responsabilidade da 

contratada. 

Para acompanhamento e fiscalização do contrato designam-se os 

servidores, Eneida Carla Sampaio Arruda, matrícula: 24500 e Francisco 

Heráclito Anjos Gomes, matrícula n 24237-1. 

ÇAM. 2L1q5Ç-'~- 
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Diretoria Financeira 

  

          

Vitória da Conquista (BA), 24 de Abri! de 2020 
Cl. n.° 001/2020 DFÍSMS 

Da: Diretoria Financeira - SMS 
À Coordenação de Apoio Técnico Administrativo- CATA 
Att: Claudio Correia Costa 

Prezado Senhor, informamos que a referida Dotação encontra disponível para 
contratação da Santa Casa de Misericórdia de Vitoria da Conquista sendo, 
Projeto Atividade - 2120, Elemento de Despesa - 33.90.39.00, Fonte de 
Recurso - 14.4, Sub Elemento 99065 no valor 3.458.400,00(Três milhões e 
quatrocentos e cinqüenta e oito mil e quatrocentos reais). 

Coloco-me a disposição para quaisquer esclarecimentos ao tempo em que 
comprimento- a cordialmente. 

Atenciosamente, 

Rodrigo Lima do santos 
Diretor Financeiro - SIv1S 

Rua Rotary Club, 69, Centro 
Fone: (77) 3429- 7438 
CEP 45000-410 - Vitória da Conquista - Bahia 
www.pmvcba.gov.br  



PREFEITURA MUNCPAL DE VITWUA D; CONQUISTA 
5145 - DIRETORIA DE RGULAÇÀO CONTROLE E AVALIAÇÃO DO SUS 

COMPROVANTE DF ENCAMINHAMENTO 

INFORMAÇÕES DE ORIGEM DO PROTOCOLO 

1 SMS - Diretoria de Regulação Controle e Avaliação 
Local (Setor) 	 do SUS 

Protocolo (Na) 	 20618/2020 

Data e hora 	 24/04/2020 18:30:10 

SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO E-MERGENCIAL 
COM A SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE VITÓRIA 

Texto de envio 	 DA CONQUISTA PARA ATENDIMENTO À PANDEMIA 
DE COVID 19 

SMS -- Diretoria de Regulação Controle e Avaliação 
Tamaiane Fernandes Silva Teixeira 	 do SUS 

Responsável pelo envio 	 Responsável do Setor 

RELAÇÃO DE PROTOCOLOS 

Descrição 	 DetaIhrnento do Protocolo 

Comunicação Interna 

SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL Assunto: Solicitação de Contrato Ernergencial com a 
COM A SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE VITÓRIA entidade filantrópica SANTA CASA DE MISERICÓRDIA 
DA CONQUISTA PARA ATENDIMENTO À PANDEMIA 
DECOVID19 	

DE VITÓRIA DA CONQUISTA. 	Prezados, Venho por 

SMS 
Tamaiane Fernandes Silva Teixeira 

RECIBO 

Confirmo o recebimento do(s) protocolo(s) na quantidade de 1, conforme registros no Sistema de 
Gestão Eletrônica de Protocolos (GEP) de Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista. 

Protocolo N: 

20618/2020 

Data/Hora de origem: 
24/04/2020 18:30:10 

Local (Origem): 	 Local (Destino): 

SMS Diretoria de Regulação Controle e Avaliação SMS - Procuradoria 

do SUS 

Resp. (Recebimento) 	 SMS PROCURADORIA 
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SMS - DIRETORIA DE REGULAÇÃO CONTROLE AVALIAÇÃO DO SUS  

C*MPROVANTE DF. ENCAMINHAMENTO 

VITÓRIA DA CONQUISTA 	/ 	 
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PARECER 110/2020 PGM/SMS 

EMENTA: PARECER JURÍDICO. ADMINISTRATIVO. 

CONTRATAÇÃO SERVIÇOS MÉDICOS, LEITOS 

CLÍNICOS E LEITOS DE UTI. NECESSIDADE DE 

ANALISE MINUCIOQA DO QUADRO GERAL DE 

JÁ CONTRATADOS. 

RATUAIS PARA 

RELATIVA AO 

ENFRISTÉ 	 DO CORONAVÍRUS 

íCOV - 	 JÁ P'E.TARIt 	662/20 

MS/H.4 HAVEND.; 3C'PREPREÇC MPERAT!\TA A•  

REQUiCÂ3 t.rjf4[Nft;i'P/, T'IVA, E:SGOTADA 	TAIS 

POS ÏhW 	 A 2i) N19ATACAO DIRETA. 

DISPENSA DE tCITAÇsLE FEDERAL N°  

139'9 02(YSk,4DIDA P VISOR IA N° 926/2020, 

A À 	OS R QUIS 	NECP- - S PARA A 

ONCA O A . - 	E F DERAL N° 

79/2020, E MO DOS - t 'POS QUE 

JTOS DE 

DIRETA, 

AO, PARA A 

AQU 

DESTINAD 

DOENÇA DO CORONAVÍRUS (COVID-19). 

O presente processo administrativo é encaminhado a esta 

Procuradoria Jurídica para fins de emissão de pronunciamento, acerca 

da solicitação oriunda da Diretoria de Regt1iação Controle e Avaliação 

do SUS, que em 24.04.2020 solicitou a elaboração de Parecer Jurídico 

Pç. Joaquim Correia, 55- centro 
Fone: (77) 3424-8905 
CEP 45000-907 - Vitória da conquista - Bahia 
pgm©pmvoba.gov.br  
www.pnivc.ba.govbr 

OCUPAÇ: 

POI 

SUBSt 

OS E INSUMOS 

4NTO DA PANDEMIA DA 



contratação em teia, não representando prática de ato de gestão, mas 

sim -uma aferição técnica 
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jurídica que se 
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que abordasse as orientações e diretrizes para dispensa de licitaç—, 

para contratação da Santa Casa de Misericórdia de Vitória da Conquist' iri '  

com intuito de disponibilizar 20 (vinte) leitos clínicos e 10 (dez) leitos de 

UTI para atendimento aos pacientes de COVID- 19, fz referência à meta 

de 120 (cento e vinte) A111/mês com 100% de taxa de ocupação, média 

de permanência de 5 (cinco) dias por paciente, destinados ao 

enfrentamento da pandcrnia cIa doeiçL'.do coronavírus (COVID-19), 

conforme previsão 	 cciei'a1 If 13.9 '/2OC e do Decrete 

40.512/2020, em. esricciJ .. rU;:pcstü  m cu art. 6°, a Medida 

Provisória n° 926, de 20 :jC tn:1çc d. 200. que ahera a Lei n° 13.979, 

de 6 de fevereiro de, 20 

adoria sem capa e 

o de Referência 

tÍ 	40, da Lei federal 

juntadas Certidões de 

tão CNPJ, 

es analíticos 

Casa de 

ações de 

0  

sem -a devida nu 

mesmo o simplific 

n° 13979, de 6 

regularida 

atos :Poflstit 

que comprL 

Misçricor 

preços. 

ANA 

PRELIMINARMÈt4T 

Inicialmente, cumpre destacar que a presente 

manifestação expressa posição meramente opinativa sobre a 
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aspectos da legalidade nos termos da legislação aplicada ao caso4_ 

aferição que, inclusive, não abrange o conteúdo de escolhas gerenciais 

específicas ou mesmo elementos que fundamentem a decisão contratual 

do administrador, em seu ãmbito discricionário. 

A análise aduzida neste parecer, cinge-se à obediência 

dos requisitos legais Dar a práiic do »to em questão, isto é, se o 

mesmo detém 	r0  rnid&de 	,scj Itas OL .ão defesas em lei, para 

que a contratação RAE 

Passarno 

jSARS-COV2) 

Segi4ti 6ifi 

agência especializ4kl 

subordin4 

coro 

não foi ii 

zoonódcos, o que  

EMundiai da Saúde, 

7 	abril de 1948 e 

que causam 

ais graves, 

S-CoV) e a 

3k doença do 

descoberta em 2019 e 

anos. Os coronavirus são 

.&&ansmindos entre animais e pessoas. 

Investigações detalhadas descobriram que o SARS-CoV foi transmitido 

de gatos civetas para humanos e MERS-CoV de camelos dromedários 

pata humanos Vários coronavírus conhecidos estão circulando em 

animais que ainda não infectaram humanos. Os sinais comuns de 

infecção incluem sintomas respiratórios, febre, tosse, falta de ar e 

dificuldades respiratórias Em casos mais graves, a infecção pode causar 

Pç. Joaquim Correia, 55 - Centro 
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Notícjs 

se elabora o pre 

setecentos e quatro 

sendo 54.043 (cinqu 

confirmados. 

P momento em que 

e 3,704 (três mil 

tido ao coronavirus, 

Lenta e três) casos 
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pneumonia, síndrome respiratória aguda grave, insuficiência renal e até 

mesmo morte. As recomendações padrão para evitar a propagação da 

infecção incluem lavagem regular das mãos, cobertura da boca e do nariz 

ao tossir e espirrar, cozinhar completamente carne sinuosa e ovos. Evite 

contato prómo com qualquer pessoa que apareça com sintomas de 

doença respiratória, como tosse e espirro. 

Total de mortes por 	ivírus no Brasi 
	

tados 

Selecona o estado: 

Brasil v 1:  

Fone Seceettdoas&Seúctt 



Pimera nwnefo oré 
	

7 

Fdnte Sccçetar5 Sta 

Central de Saúde Pública da Bhi (Lacen-BA) realizou o total de 

de abril, o Laboratório Entre os 

rÔRIA DA 
)NOUISTA  
S PEP.T0 DE VOCE 
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A Bahia registra 1.979 casos confirmados do novo 

coronavirus (Covid-19), o que representa 17,9% do total de casos 

notificados no estado. Considerando o número de 452 pacientes 

recuperados e 67 óbitos, 1.460 pessoas permanecem monitoradas pela 

vigilância epidemi&ógica e com sintomas da Covid- 19, o que são 

chamados de casos ativos. 

Total de mortes por coonavínis no Brasil e nos estados 

Selecione 

14.354 exames. No momento há 1.596 amostras em análise 

laboratorial. 
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federativas, União, Estados, Distrito Federa.1 e Municípios, eis que 

oriundos de lei federal, no regular exercício da competência legislativa 
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DO MÉRITO 

Da Lei 13.979, de 06 de fevereiro de 2020 e Da 

Medida Provisória i°  926/202 

Em resposta à grave situação epidemiolágica, foi editada, 

em 06.02,2020, a Lei federain° 

para enfrentame 

internacional ded 

2019'. 

No cue 

4° da Lei n. 13,97 

temporária de dis 

insurnos destinado 

de importância int4Ti  

"dispõe sobre as medidas 

iç de importância 

tel pelo surto de 

tsente parecer, o art. 

tese excepcional e 

e bens, serviços e 

'iX: de saúde pública 

'ltLus. 

ótese de 

decidas no asomaas e dispensa de, 

art. 24 da 

'oi editada 

a Medida Provi 	. ° -v5/20.2t3, 	-' keia a Li ri' 13 979, de 6 de 

fevereiro de 2020, para c1spr hcbre pru.. ncn tW para aquisição de 

bens, serviços e insurnor s 	.do do cnfntarnento da emergência 

de saúde pública de impnfáncia internacional decorrente do 

coronavírus". 

Os dispositivos em questão (arts. 4° a 41- 1 da atual 

redação da Lei ri' 13.979/2020), aplicam-se a todas as esferas 
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privativa da União prevista no art. 22, XXVII c/c art. 24, § 2° 

Constituição Federal de 1988: 

"Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre: 

(«.) 

XXV11 —normas geris d ,Licitação e contratação, em todas as 

rnoda]iadeas drnii tra 	Øbli 	diretas, autárquicas e 

d 	xiià Es 	, I)it 	deral e Municípios, 

obedecdào 	 Lo 	 ep a as empresas públicas e 

sociedade 	o! ní ns n tfn 	o art. 173, § 1°, III; 

Att. 2 

ormas gerais não exclui 

provisória 

que, dadaL 

relevância 

Federal 

!ir a rnatéra cii -ndo-a presen 

i:rgcncia 	lic 	a dc une, se Tu: 
 Ar 

de medida 

edida em 

evidentes a 
1 
bnstituição 

Alerte 	io 	t 	cçt e, por se tratar de medida 

provisória, ressalvado o e do art. 62 da CF/88, 

seus dispositivos poderão perder sua eficácia, desde a edição, se não 

forem convertidas em lei no pro de sessenta dias, prorrogável, nos 

teinsos do §7° do referido artigo, urna vez por igual período, devendo o 

Congresso Nacional disciplinar, por decreto legislativo, as relações 

jurídicas delas decorrentes. 
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s de dispensa de 

da Lei 8.666/93, é 

já aludia a esse fato 

licitação por legis1aç 

reconhecida pela 49H1  

JACOBY em sua 

•arsas inovarem o tema, 

como ocorreu com a 
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wpmvc.ha.govbr 

Dessa forma, embora cada requerimento tem 

analisado pontualmente, vez que não há no Município de Vitória da 

Conquista legislação que permita a edição de parecer jurídico 

vinculante ou referencial, a validade futura do presente parecer 

dependerá do resultado da tramitação da Medida Provisória n° 

926/2020, podendo este ser revisto em caso de alteração no texto que 

ner a ser eventualmente aproyado çloCpigsso Nacional 

al, auttando a contratação de 

4&iado pela Lei 

a o crescimento e o 

dese o 	"''000 bicpstcds Scial rendjt 	o rendimento escolar 

e a forma ao 4; %fr 	n res 	i dos alunos, por meio de 
irW 

ações de educaça 	t 	nuUbional, e da oferta de refeições que 

cubram as suas necessidades nutricionais durante o período letivo, 

articulando a produção de agricultores familiares e as demandas das 

escolas para atendimento da alimentação escolar. Com  a finalidade de 

perseguir tais objetivos, o art. 14 da mencionada lei determina que no 

mininio 30% dos recursos repassados pelo Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação - FNDE, no âmbito do PNAE, deverão 
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Fixada  

licitação introduzi 

há que se obse 

estabelece: 

[al de dispensa de 

i n° 13979/2020, 

nstituição Federal 

de, impsodidad moralidade, 

as, serviços, 

cot 

condict 

pemiitirá 

indispensáveis à garantia d cumprimento das obrigações-" (Grifo nosso) 

de licitação 

concorrentes, 

mento, mantidas as 

Ba lei, o qual somente 

àção técnica e econômica 
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ser utilizados na aquisição de gêneros alimentícios diretamente da 

agricultura farniiir e do empreendedor fanliliar rural ou de suas 

organizações, priorl7andO os assentamentos da reforma agrária, as 

comunidades tradicionais indígenas e qi'i)ombolas, podendo-se dispensar 

a instauração de licitação, conforme preconiza o § 1°. Assim, cria-se urna 

hipótese distinta de dispensa de licitação, podendo apenas ser utili7ada 

no ambito da aqmsição de alimentação escolar, cuja aplicabilidade e 

dissociada lt1jote 	áno1a4 Mi2pn4rt 24 do estatuto federal 

RIO  - 	ii-eta de qualquer dos 

Pode+s da UnuJ*, dos Eados, Jr!L»trito F&deral e dos Municípios 

Como se vê, a exigência de prévia licitação é requisito 

essencial, de índole constitucional, para a realização de contratos com a 

Administração Com efeito, tal exigência se f7 necessária para a efetiva 
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realização dos princípios basilares que regem a Administração pública, 

elencados no art. 37, caput, da CF/88. 

No entanto, o próprio dispositivo constitucional admite a 

de casos específicos, expressamente previstos pela 

era que há exceção à regra geral da prévia licitação como 

requisito à celebração de QQpbatQi?xT a dginistração. 

ocorrência 

legislação, 

tar o cificip oh h grava 

strarivo 

 

ao proceder à- 

ao administrativo d modo 

Tai 

8.666/93, respecti 

DIP 

públi 

sacriftio 

inexigih 

autorização legiMt  

24 e 25 da Lei 

:de de, licitação. 

s dois institutos: 

ossível realizar licitação 

otélfl te1i7á-la imporia 

kesse público. Portanto, visando 

o 1egis1 	:ipflet2a o agente 

efeito de firmar 

mnitnzat o 

tese fática, de 

ção Quer-se 

pois, diante de 

ou não, diante de 

esc fática e da respectiva 

do: ao agente administrativo só é 

licito dispensar a licitação diante de expressa autorilação legal; ao 

legislador, por sua vez, só é licito autorizar a dispensa de licitação pública 

diante de hipótese fática capaz de sacrificar o interesse público ou de 

impor-lhe gravame desmedido. Sucede que, aos olhos da Constituição 

Federal, mormente da parte inicial do inciso XXI do seu artigo 37, a 

obrigatoriedade de licitação pública é a regra, e a contratação direta, a 
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, Visto 

	

exceção. Daí que ao legislador não é licito autorizar a dispensa de 	'• 

licitação pública de acordo com o que bem ou mal lhe aprouver, mas 

somente diante de situações em que, insista-se, efetivamente o certame 

imporia gravames ao interesse público Em caso contrário, se o legislador 

tivesse liberdade para criar hipóteses de dispensa diante de quaisquer 

situações, a atividade dele potencialmente acabaria por inverter a regra 

constitucional, cujo teor epita-s , propugna a obrigatoriedade de 

licitacãe pú li 

O fa , 	a 	s 1 	b csde dapçnsa de licitação deve 

necessaii
ng  

' ntes t tnp 	 ista das hipóteses prescritas 
WW 

emie e, 	i ii 	 - . sde as. Em sendo oposto ao 

da iii 	i 	 '- 	djuvante, agora, pata 

apre 	os 	s 	disp 	a 	alçada a referencial 

princTpal, até potque, fora & , tkem sequer cabe reconhecer a 

figur 

citaçãó de que cuida o 

presente 

acarretada 

de saúde 

9) 

estabelece 

ila Medida a Lei fedim 

Provisória n° 92 

"Art. 4° E di 	3Ø*dI4FiS aquisição de bens, serviços, 

inclusive de engenharia, e insumos destinados ao enfrentamento da 

emergência de saúde pública de importância intemaciou2l decorrente do 

coronavírus de que trata esta Lei. (Redação dada pela Medida Provisória 

n° 926, de 2020) 
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mundial de co iputado1es interne) 

mformaçõe p 	as no 	do 

no 

Receit 

contendo, no que couber, além das 

da --Lei no 12.527, de 18 de 

o de sua inscrição na 

o valor e o respectivo 

processo 

§ 
30 

bens, 

decla 

1 odet Publico áspenso, quando se 

fome cd a 	etu'6u1sdiviço a s lá  

o ia n° 92 e 2020) 

cão de fornecedora de 

am com inidoneidade 

ção ou contratar com o 

ar, con ai 	4rovadamente, de única 

ncluído pela Medida 

A aquisição 

o art.4° S 

que se refere 

desde que o 

de uso e 

1 - ocorrência de situação de emergência; (incluído pela Medida 

Provisória no 926, de 2020) 
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§ 1° A dispensa de licitação a que se refere o caput deste artigo é 

temporária e aplica-se apenas enquanto perdurar a emergência de saúde 

pública de importância internacional decorrente do coronavírus. 

§ 2° Todas as contratações ou aquisições realizadas com -fulcro nesta Lei 

serão imediatamente disponibilizadas em sítio oficial específico na rede 

fw 	vaneaW 	; 4. -, (Incjut pé& Medida Provisória n° 

926, 

Art. 4°-13 Nas dispi1iSâo decorrentes do disposto nesta Lei, 

presumem-se atendidas as condições de: (Incluído pela Medida 

Provisória n° 926, de 2020) 
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II - necessidade de pronto atendimento da situação de emergência; 

(Incluído pela Medida Provisória n° 926, de 2020) 

III - existência de risco a segurança de pessoas, obras, prestação de 

serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares; e 

@ncluído pela Medida Provisória n° 926, de 2020) 

IV- - 

5 

2020) 

Ajt. 4, 

entre 

elabo 

com 

Art. 

£ecesária ao atendimento da 

rovisória n° 926, de 

sumos necessários ao 

Lei, não será exigida a 

d'áhclo si--tratar de bens e serviços 

de 2020) 

atação somente será 

a Provisória 

s insumos 

sta Lei, será 

ou de 
'4 	t 

proebtiI 	4%1 V4da Provisória n° 926, de 

2020) 

Ç 1° O termo de referência simplificado ou o projeto básico simplificado 

a que se refere o caput conterá: (Incluído pela Medida Provisória n° 926, 

de 2020) 
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III - descrição resumida Ãa*c1ução apresentada; (Incluído pela Medida 
€1 	t .»'}: 

I'rovisona n~,~ 7 
11 1 

edida Provisória n° 926, 

pela Medida Provisória 

e, no mínimo, um dos 

dida Prorli ária n° 926, de 2020) 

ela Medida 

TCRl4Dk 
)NOVISTA 

PREFEITURA MUNCPAL DE VÓRIÂ DA CONQU 

P roeu radorisGerdp unicípo 
- Procuradorfri da Saúde - 
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1 declaração do objeto; Çfnciuído pela Medida Provisória n° 926, de 

2020) 

II - fundamentação simplifica 
	la contratação; (Incluído pela Medida 

Provisória n° 926, de 2020) 

C) sítios ef 8 	 uínio amplo; (Incluído pela 

Medida Provisória n° Ç)2 

d) contratações similares de outros entes públicos; ou (Incluído pela 

Medida Provisória n° 926, de 2020) 
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Art. 4-F 

e mediante 

tação relativa à 

e um ou mais 

sentação de 

.primento do 

nstituição. (Incluido 

ver restrt? de fortíceedores ou prestadores 

Medi 

pela' 

TORIA DA 
)NQUISTA 
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e) pesquisa re1i7ada com os potenciais fornecedores; e (Incluído pela 

Medida Provisória n° 926. de 2020 

VII - adequação orçamentária. (hicluido pela Medida Provisória n° 926 

de 2020) 

§ 2° Excepciona1ment 4  

será dipensad3lim% 

(in 

te justificativa da autoridade competente, 

ue trata o inciso VI do eaput. 
mt 

§30 Osp 	b 	 -. uade que trata o inciso  Vldo 

caput 	 r Publico por valores 

supertes decorreu s d 	iiaç 	ocasis 	pela variação de preços, 

hipótase em q dóverá havei juscauva n s autos. (Incluído pela 

Art. 4°-G Nos casosdr1i&çó na modalidade pregão, eletrônico ou 

presencial, cujo objeto seja a aquisição de bens, serviços e insumos 

necessários ao enfrentamento da emergência de que trata esta Lei, os 

prazos dos procedimentos licitatórios serão reduzidos pela metade. 

(Incluído pela Medida Provisória n° 926, de 2020) 
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ciapública a que se refere o 

a as licitações de que 

926, de 2020) 
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1° Quando o prazo original de que trata o caput for número ímpar, este 

será arredondado para o número inteiro antecedente. (Incluído pela 

Medida Provisória n° 926, de 2020) 

§ 2° Os recursos dos procedimentos licitatórios somente terão efeito 

devoludvo. (Incluído pela Medida Provisória n° 926, de 2020) 

Art.n 	 - vQo prazo de duração de 

até suir ases 	de 	r 	og 	r periodos sucessivos, 

enqua to perdurar 	necessi &è de enfrentamento dos efeitos da 

situaç 	- - - 	 a 	bit 	(Incluído pela Medida 

Provi oria n° 92 de 2020) 

os previstos 

s contratados 

contratuais, 

quenta por 

pela Medida 

Art 8° Esta Lei vigorará enquanto perdurar o estado de emergência de 

saúde internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 

2019, exceto quanto aos contratos de que trata o art. 4°-EI, que 

obedecerão ao prazo de vigência neles estabelecidos (Redação dada pela 

Medida Provisória n° 926, de 2020)" 
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coronavírus. Dessa forna 

aquisição, por 

mencionada lei, 

àquela preconizada 

extensiva da permissál 

mtr:se manifestamente inviável a 

ndamentada na 

nalidade diversa 

iquer interpretação 

b)A 

período enquantog 

importância inter*tõW 

cessada a emergêrjki 

contexto 

tornará a 

de incidén 

duração dos co 

o término de seu 

nos termos do art. 80 

MP n9 926/2020. 

ia, e se limita ao 

jaúde pública de 

Nf't1s. Assim, uma vez 

erid4 concretamente no 

cana dc;7:%.%nviável se 

à hipótese 

s quanto à 

perdurarão até 

eventual rescisão, 

a redação dada pela 
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rnportantes: 

f Extrai-se dos dispositivos algumas conclusões ) 
\-N, Visto  

Pc,  

a) A dispensa de licitação fundamentada na Lei n° 

13.979/2020 destina-se exclusivamente à aquisição de bens, serviços, 

inclusive de engenharia, e insumos que tenham por finalidade o 

enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do 

c) As aquisições realizadas com base no dispositivo 

deverão ser imediatamente disponibilizadas em sítio oficial específico na 

rede mundial de computadores (internet), contendo, no que couber, 

além das informações previstas no § 3° do art. 8° da Lei n° 

Pç. Joaquim Correia, 55 Centro 
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12.527/2011, o nome do contratado, o número de sua inscrição na 

Receita FederRi do Brasil, o prazo contratual, o valor e o respectivo 

processo de contratação ou aquisição. Alerte-se que a presente 

exigência, especifica para o dispositivo em comento, não dispensa a 

publicação dos atos administrativos realizados nos respectivos 

processos de aquisição, por força de outros atos normativos que assim o 

estabeleça. 

d) 

inequívoca da exi 

ou serviço, será ad 

inidoneidade declara 

contratar com o Po 

serviços, que envo 

se responsabilize 

bem adquW 

objeto da 

comprova 

ver demonstração 

determinado bem 

resa que esteja com 

cipar de licitação ou 

e contratação de 

que o fornecedor 

funcionamento do 

e licitação 

sidade de 

to da situação de £2) necê 

emergência; 

L3) existência de risco a segurança de pessoas, obras, 

prestação de serviços, equipamentos e outros bens, 

públicos ou particulares; e 
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f.4J lirnftação da contratação à parcela necessária ao 

atendimento da situação de emergência. 

g) Para a contratação dos bens e serviços em comento, 

será admitida a apresentação de termo de reférência simplificado ou de 

projeto básico simplificado com os elementos constantes do art. 4°-E, 

!'da Lei n° 13,979/2020. a 
Cg 

h) xcepcion&'mcnft, vneornrc icslUcativa expressa da 

autoridade competente, E-eiú dis.penzali v - 	ativa de preços a que 

alude o art. 4°-E, 

poderá o Poder 

1 valores superiores 

ocasionadas pela 

i) 

Público contratar 

à estimativa realá 

variação de preçosJ 

serviço, po 

ju stificativ 

regiiarida 

mais requisitos 

de prova d.e regu 

do disposto no inciso 

te, excepciont1 

4vendo ffitrição 

4oridade comjd 

stadores de 

mediante 

relativa à 

de um ou 

apresentação 

e o cumprimento 

a Constituição. 

k) A duração dos contratos regidos pela Lei n° 

13.979/2020 limita-se a 6 meses, podendo ser o período de vigência 

prorrogado por períodos sucessivos, enquanto perdurar a necessidade 

de enfrentamento dos efeitos da situação de emergência de saúde 

pública. 
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Ministério Púb1ço] 

& Vitória da Co 

r41fr!c4oria de Justiça 

ocedimento 

Ministério 

Vitória da 

gradas de 

entações da 

a Geral. 

administra 

Público d 

C onquista 

enfrentamento 
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1) Para os contratos regidos pela referida Lei, pode a 

administração pública prever que os contratados fiquem obrigados a 
- 	 - 	 - 	» 

aceitar, nas mesmas condições contratuais, acrescimos ou supressões 'ç »  
\ 	O 

ao objeto contratado, em até cinquenta por cento do valor inicial 

atualizado do contrato. 

Da RecoraçtÇ4d*pi3jtrativa 01/2020 Do 

Embora todo o mundouia mergulhado na maior crise 

sanitária contempo e' 	1fltu ante aier-r 	não obstante o 

permissivo legal pan a dispensab ca&c rias íu1slções destinadas 

ao enfrentamento dOGV • I-19. 	o gcstcr obho sempre observar 

os princípios que lhe sãu uiposts pelo ad - da Constituição Federal, 

s p c bem corno aquelevistosno 	3 da 	8.666/93. 

Foram postos 6g'seguintes itens na Recomendação 

O 1/2020 proveniente da 8  Promotoria: 

1) Na formalização de contratos administrativos relacionados às ações 

preventivas e curativas relacionadas à transmissão e consequências do 

coronavírus (SARS-cov-02) e do COVID-19, utilizem o Sistema de 
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tad2 e demonstração da 
ârt 

propostas de contratação 

a para o município e 

ótias necessárias 

dualivada de 

5) Pr 

execução 

disponibilização, em 

entos de dispensa e da 

btadamente pela imediata 

tèiai especifico na rede mundial de 
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Registro de Preços, quando cabível, inclusive com adesão a Atas de 

outros entes. 

2) Em caso de impossibilidade de utilização do Sistema de Registro de 

Preços e justificando-se a contratação (1ireta, inclusive com fundamento 

no art. 24, IV, da Lei n° 8.666/93, sejam observados todos os requisitos 

do processo administrafiy,crcpiespondente ao ajuste, em especial quanto 

tratan e - - e b 	u s 	es ) - 1 pat 	revenção ou erradicação 

do vims avalie a 	1 ilidade d e cepcionat u inação - sobretudo nas 

contr 	e 	 arç 	e 	o instituo da requisição 

admiàstrativa d bens e servicos, e e que molivadamente, com justa e 

célere i*ruz  o poste ior, obsearados os valores normalmente 

computadores (internet), contendo, no que couber, além das 

informações previstas no 3° do art. 8° da Lei n' 12.527, de 18 de 

novembro de 2011, o noite do contratado, o número de sua inscrição na 

Receita Federal do Brasil, o prazo contratual, o valor e o respectivo 
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processo de contratação ou aquisição, nos exatos trxnos prescritos pelo 

art. 4°, § 2°, da Lei 13.979, de 06 de fevereiro de 2020. 

Assim, nos termos do que vem recomendando o 

Ministério Público do Estado da Bahia, a celeridade necessária para as 

aquisições em comento não significa uma atuação que possa, de 

alguma forma, contrariar o 0pnpdínos da legalidade, impessoalidade, 

moralidade,publicid da proposta mais 

vantajosa para a Mvimento nacional 

sustentável, bemco 	4 	pr ç- e 	1 e e am correlatos. 

Dessa 's 'a. 	- '- 	nwi .• 	ia Lei 13,979/20, 

não se trata de au ?r. 	 ri" ia para aquisição desmesurada e 

irracional de bens c. :;ervicos, somente e'n azo dc se estar em face de 

excepcional situaç 

EIRA, em 

no Direito recente a 

Administra 

adoção de 

ficada, que 

de jTública. Como 

dizii 

extremoi1 	 Isso não significa dizer, 

naturalmente, o Séç4I fl*dm
PO- 

6 aos agentes públicos competentes 

que deverão agir, em conformidade com os limites fixados no 

ordenamento jurídico, sob pena de responsabilidade. O Direito 

Administrativo possui ferramentas pata o enfrentamento da crise na 

saúde pública, mas, evidentemente, o Direito não é suficiente para 

resolução de todos os problemas, revelando-se fundamental, no ponto, a 

conscientização da população e os avanços da ciência na busca de 

bna, 'para os males 
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Portajto ;i 

pública que as 

especifica, em obs 

37, caput da CF/88, 

declinasse, em c 

circunstâncias que 

e 4irgente calamidade 

através de Lei 

à insculpido no art, 

que o gestor público 

sição, os fatos e 

tório. 

E  

gestor público de apre 

justificativ& 

sua respori 

seja, de 

contrataçã 

veracidad 

passo que mitiga 

8.666/93, impõe ao g 

circunstâncias fáticas que ô 

sob tal fundamento. 

ora desobrigue o 

forma prévia, as 

implica a 

ontrário, ou 

ntaram a 

recem de 

1egislador, ao 

Ética da Lei n° 

ela e de apuração das 

eventual contratação direta 

Contratação 
	

Período de Pico 
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tratamentos adequados no tratamento das pessoas contaminadas pelo 

coronavírus. A inércia estatal é indesejada no momento de crise, assim 

como revela-se vedada a adoção de medidas arbitrárias que extrapolam a 

proporcionalidade na restrição de direitos individuais. O desafio, como 

de praxe, é encontrar o ponto médio na ponderação entre as liberdades 

individuais e a necessidade de proteção da saúde pública." 

Dota Critérios de Conveniência, Oportunidade e 

Pç. Joaquim Correia, 55- Centro 
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Justiça - Necessidade da 
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jibntarnentos, dada 

entendimento deste 

os números de leitos 

a anoijualidade da 

:08 dada a pouca 

,rito, a exemplo da 

o de sinistros e 

a complexidade da 

parecerista, discre 

disponíveis no Sis 

situação enfrenta 

demanda, reprimi 

suspenção dos pr 
diminuição de outrjs' 

Contingën 

Coronavi 

da Conqu 

públicos e pai 

gerais, 02 hospitais. 

Laboratório de Saúde 

Saúde/UBS, 110 Clínica/Ce 

unicipal de 

pelo Novo 

em Vitória 

úde entre 

Vse 07 hospitais 

ais-dia, 01 UPA, 01 

êipaQ, 42 Centros de 

VTt7%ia1idades. 
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Como já mencionado alhures, a esta Procuradoria 

incube apenas a análise dos aspectos jurídicos dos questionamentos 	io  

formulados nos termos do art. 100 da Lei Orgânica Municipal e Leis 

Municipais n°421/87, 1.603/2009 e 1.760/2011, bem como legislação 

e doutrina pertinentes ao caso, abstraídas as questões de ordem 

técnica, financeira e vernacular, ou mesmo os aspectos de conveniência 

e oportunidade, alheios à 

No mesmo sentido, «em relação à quantidade de leitos 

disponíveis no município, existem 1.037 leitos (697 pelo SUS e 340 

privados). São 357 Leitos Cirúrgicos (202 SUS), 263 Leitos Clínicos (208 

SUS), 98 Leitos Obstétricos (70 SUS))  91 Leitos Pediátricos (77 SUS), 40 
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Leitos Crônicos/Psiquiátricos e de Hospital/Dia, bem como 188 leitos 

complementares (UTJI, Unidade de Isolamento e UCIn) - 114 pelo SUS e 54 

privados (BRASIL, 2020). No SCNES, a região de Saúde de Vitória da 

Conquista dispõe de 75 (setenta e cinco) leitos de UTI pelo Sistema Único 

de Saúde - SUS com 50 destes leitos destinados ao público adulto, 05 

pediátrico e 20 neonatal. Já na rnacrorregionai tem-se um total de 114 

(cento e quatorze) leitos 41JTLjj 

neonatal na cidadelàe 

adultos e 10 nern% 

além dos leitos já ni 

aos equipamentos cada 

total de 303 equip 

93 em uso no SUS 

convencional e 07. 

outros). Segundo d 

referentes aos Eq&pq 

respirador/ItííSd'or 

bade, têtes 125 

kinda nesta caM 

Pen 

administrativa dada pá 

de leitos clínicos e de UTI, devem sê 

rqdos no CNES com: 10 (dez) 

e Guanarnbi (10 

e de Itapetinga, 

uista, No que tange 

evereiro de 2020, um 

e, destes, apenas 

dorizados, 13 USG 

utadorizada entre 

èvereiro de 2020, 

da 'lida são 148 

sivos e de 

em uso e 

são em uso 

Pulmonar 

berdade de ação 

ãdes médicas, abertura 

analisados segundo os critérios de 

EM) em  us$ 

disporduel 

(181 SUS. 

(sendo 15 

convçniéncia, oportunidade e justiça, próprios da autoridade, 

observando sempre os limites estabelecidos em lei. 

Os atos administrativos devem sempre visar o interesse 

social: ou interesse coletivo, não obedecendo estes parâmetros o ato 

Pç. Joaquim Correia, 55- centro 
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tornará nulo, por desvio de poder ou finalidade, que poderá ser 

reconhecido ou declarado pela própria Administração ou Poder 

Judiciário, 

Nesse mesmo diapasão, como já mencionado, 

considerando adicionalmente as 

procedimentos eletivos com vista 

pacientes infectados com nvo ç3 

a exposição desr 

Ministério da Saúk 

MS/GM n° 662 qu 

transferências de mrifl 

Média  Alta Comp 

de 90 j'noventa, dia 

Esta 

alta complexidade 

repasses 

funcionamei 

e da produÇ 

mantenha a 

saúde, referentes á 

limite financeiro MAC e 

de que não ocorra descontinúi 

orientações de suspensão dos 

a priorizar os atendimentos dos 

avíi7as4cüVlD-19), além de evitar 

çontaminação, o 

2020 a Portaria 

excepcional para as 

:;uPo de Atenção de 

MAC pelo período 

Wr 
~'áFinento da média e 

confLrrne a média dos 

o fohStgarantir o 

indicadores 

da saúde 

elecimentos de 

bm os recursos do 

6ados pelo FAEC, a fim 

ádRTho atendimento prestado aos 

usuários do Sistema Único de Saúde - SUS. 

Portanto, ajustes contratuais entre gestor e as entidades 

prestadores de serviços, visando a ampliação dos leitos clínicos e de UTI 

- Unidade de Terapia Intensiva, poderão ser necessários para garantir 
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que metas quantitativas e qualitativas anteriox 	mente estabelecidas 

sejam revistas e substituídas por novas demandas relativas ao 

enfrentamento da pandemia do COVID•- 19. 

ViS4 «J 
'N&1,ti ?'-" 

Nessa toada, uma das principais metas atuais é manter 

as estruturas de prontidão à espera dos pacientes e ao mesmo tempo 

envidar todos os esforçoJ4nta a sociedade para que a doença não 

avance e o atendji 

Nesse contcstc'. 	.t Procndoxi3., na pessoa do 

Procurador Dr. Edmundo 	Ribciro NL, at1. analise cautelosa da 

necessidade de no ;iúh:nto cfc - ar cai contr /•. , sem que haja um 

levantamento formai ca £;tuação c:uaur a lotação dos leitos clínicos e 

de UTI ainda disp 	Siste- LI L1iO 	S. -.o e -.  SUS. 

No que diz resèiï6 	instrução dos autos em que 

processada a aquisição, usualmente denominada de "fase interna" do 

procedimento, também a Medida Provisória n° 926/2020, ao alterar a 

Lei n° 13.979/2020, afastou, tal como mencionamos acima, algumas 

regras, previstas na Lei n° 8.666/93. 
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Necessário, assim, que os autos sejam instruídos com: 

a) Projeto básico simplificado (ou termo de referência 

simplificado), contendo os elementos indicados no art. 4°-E, §1° da Lei 

n° 13,979/2020, aprovado pela autoridade competente (art. 70, §201 J 

Lei 8.666/94 contendo orçamento detalhado (art. 7°, §2°, II, Lei 

8.666/93); 

b)Ç 

para f27er frente 

13.979/2020 c/c ar 

c)H 

da autoridade co 

prestadores de se 

13.979/2020); 

trabalhista, 

em caso d 

Lei 8.666 

apresenta 

prova de regulaiad 

disposto no inciso 

rsps orçamentários 

°, VII da Lei n° 

diante justificativa 

e fornecedores ou 

art. 4°-F da Lei n° 

fiscal e 

competente 

iço (art. 29, 

pensa de 

o, sobre a 

ftimprimento do 

uição; 

e) Documentaçãô 'FTitiva à capacidade técnica, 

dispensada mediante justificativa da autoridade competente em caso de 

restrição de fornecedores ou prestadores de serviço (art. 30, Lei 

8.666/93 c/c art, 4°-F da Lei n° 13.979/2020); 
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seg 
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3 (tr) dias 
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art. 17 e no inciso III e 

de referidas no art. 25, 
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Documentação relativa à qualificação econômico-

financeira, dispensada mediante justificativa da autoridade competente 

cm caso de restrição de fornecedores ou prestadores de serviço (art. 31, 

Lei 8.666/93 c/c art. 4°-F da Lei n° 13.979/2020); 

No que diz respeito às exigências previstas no art, 26, da 

Lei n° 8.666/93, também» 	r?i 79/2Q20, em sua nova redação, 

II - razão da escolha do fornecedor ou executante; 

111 jusdflcadva do preço. 
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Como já se viu, as presunções estabelecidas no art. 40-B 

da Lei n° 13.979/2020 toiiiam desnecessário que o gestor público 

instrua os autos com a justificativa atinente à "caracterização da 

situação ernergencial, calamitosa ou de grave e iminente risco à 

segurança pública que Justifique a dispensa", prevista no art. 26, 

parágrafo único, 1, da Lei 8.666/93. 

13979/2020 dt;jjt,. 
	1 1.1 

8,666/93. 

13.979/2020, diz respeito àj3iBilidade excepcional, mediante 

justificativa da autoridade competente, de dispensa da apresentação da 

estimativa de preços de que trata o inciso VI do mencionado dispositivo. 

Quanto ao ponto, entendemos que tal possibilidade 

somente poderá ser utilizada pelo gestor público em casos 

VITÓRIA DA 
CONQUIStA 
$ $ øÈtø 	VOGE 
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excepcionalíssimos nos quais a necessidade de aquisição é tão urgente, 

e o risco do perecimento do bem jurídico que se visa proteger com a 

contratação é tão elevado, que não se mostraria razoável a realização de 

qualquer diligência para a realização da estimativa de preços. Poder-se-

ja, da mesma forma, dispensar a realização de tal estimativa de preços 

caso houvesse demonstração inequívoca de que a aferição de preços em 

mercado revela-se rnanifesamentç1pcssvej. 

De qualquer maneira, para a contratação em valores 

acima do estimado, imprescindível que o gestor público apresente 

robusta justificativa acerca da elevação abrupta dos preços, declinando 

as razões que acarretaram tal quadro. 
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Devem, finalmente, ser observadas as normas locais que 

instituem vedações de contratação, em especial o art. 89, inciso IV, da 

Lei Orgãnica Municipal, que veda a contratação de pessoas ligadas ao 

Prefeito e o Vice-Prefeito, Vereadores e ocupantes de cargos em 

comissão ou função de confiança, por matrimônio ou parentesco por 

afinidade ou consanguinidade, até o segundo grau, ou por adoção. 

amentos de fato e de Ante t 

direito acima alinha 

presente processo 

seguiry os elemen 

cada procedimento 

direta mediante di 

e insumos destin 

mentos juntados ao 

'cito, elencando a 

ente nos autos de 

sará a contratação 

-úigiào de bens, serviços 

a emergência de saúde 

ente d&Sflínis,  com pública 

fundamento, 

ência da 

deverão 

emergência de 

(COV1D-19); 

?e objetiva adquirir 

e ao enfrentamento da 

aui5blica decorrente do coronavirus 

a2) A autorização legal para a aquisição direta por 

dispensa de licitação é temporária, se limitando ao 

período enquanto perdurar a emergência de saúde 
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pública de importância internacional decorrente 

coronavírus (COVID- 19); 

a3 As aquisições realizadas com base no dispositivo 

deverão ser imediatamente dispor ibilizadas em sítio 

oficial específico na rede mundial de computadores, 

contendo as,ipfornaças descritas no art. 40 
, §20 da Lei 

orçamento detalhado (art. 70, §2°, II, Lei 8.666/93); 

c2 Comprovação da existência de recursos 

orçamentários para fazer frente à futura contratação (art, 
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4°-E, §1°, VII da Lei n° 13.979/2020 c/c art. 7°, §2°, III, 

Lei 8.666/93); 

c03) Habilitação jurídica, dispensada mediante 

justificativa da autoridade competente em caso de 

restrição de fornecedores ou prestadores de serviço (art. 

28 da Lei 8. 	 -,a 4:°zE' da Lei n° 13.979/2020); 

c,6) Documenta&flëIàtiva á qualificação econômico-

financeira, dispensada mediante justificativa da 

autoridade competente em caso de restrição de 

fornecedores ou prestadores de serviço (art. 31, Lei 

8.666/93 c/c art, 4°-F da Lei n° 13.979/2020); 
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4) Devem ser cumpridas as exigëncias do art. 26, 

parágrafo único, II e III da Lei n° 8.666/93, instruindo-se os autos com: 

4L1) A razão da escolha do fornecedor ou executante; 

d2 A justificativa do preço. 

f) Devem ser observadas as normas locais que instituem 
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ligadas ao Prefeito e o 'Vice-Prefeito, Vereadores e ocupantes de cargos 

em comissão ou função de confiança, por matrimônio ou parentesco por 

afinidade ou consanguinidade, até o segundo grau, ou por adoção. 

g Outras regras especificas a serem observadas nas 

dispensas de licitação realizadas sob a égide da Lei n° 13,979/2020: 

g4 Para os contratos regidos pela referida Lei, pode a 

administração pública prever que os contratados fiquem 

obrigados a aceitar, nas mesmas condições contratuais, 

acréscimos ou supressões ao objeto contratado, em até 
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cinquenta por cento do valor inicial atualizado 

contrato. 
\1  Vis,0 

\t'&1  

h) Fa7-se necessária ainda, no entendimento dessa 

Procuradoria, que seja juntado aos autos justificativa da contratação 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA 
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE 

DIRETORIA ADMINISTRATIVA 

COORDENAÇÃO APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO 

ATA DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N2  DL 097/2020 SMS 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N2 20.618/2020 

Vitória da Conquista (BA), 24 de abril de 2020. 

DECLARAÇÃO 

Tendo em vista apontamentos feitos no Parecer Jurídico 110/2020 referente à solicitação para que a Procuradoria 

Jurídica —PGM/Saúde, aprecie pedido de contratação da empresa SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA DA 

CONQUISTA para prestação de serviços de saúde ambulatoriais de apoio diagnóstico e terapêutico, hospitalares de 

média e alta complexidade no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS para pacientes suspeitos e/ou confirmados 

de COVID 19, junto à Secretaria Municipal de Vitória da Conquista, solicitado através do Protocolo n2  20.618/2020 

- Diretoria de Regulação Controle e Avaliação do SUS- DRAC, informamos que o processo foi submetido a 

apreciação e sanados todos os apontamentos. Portanto, tendo a Comissão verificado o atendimento da demanda 

solicitada pela PEM e constatado que todos os apontamentos foram sanados pela DRAC juntamente com a 

Comissão de Licitação, resolve dá prosseguimento ao processo administrativo. 

Zilmária ereiça-dos Santos 

Presidente Comissão de Licitação 

Vat41Alves Macedo 

Primeiro(a) Relator(a) 

Jésus Santos 

Segundo(a) Relator(a) 

Rua Rotary Club, 69— Centro -Vitória da Conquista (BA) CEP 45.000-410 -Tel.: (77) 3429-7410/ 7412 
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Santa Casa de Misericórdia de Vtóra da Conquista - 

u'vfl 
Hospital São Vicente cta Pauk, 

CAPITULO 

DA SANTA CASA 

Seção 0 - Criação - Denominação - Sede - Fins 

Art.1! - A Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Vitória da.. Conquista, também designada 

pela sigla ISCMVC ou SCMVC, entidade beneficente de'assistência social, sem fins lucrativos, 

com foro no município de Vitória da Conquista, Estadà dá Bahia, sede na praça Hercílio Lima, n9  
95, bairro São Vicente, reconhecida de utilidade pública pela Lei n. 8.183 de 17 de novembro de 

1932, registrada no Conselho Social sob o n2 238.005/73/00, cadastrada no CNPJ/MF n. 

16.196.263/0001-58, instituída por prazo indeterminado, por iniciativa da Conferência de São 

Vicente de Paulo, no dia oito de dezembro de mil novecentos e quatorze (08/12/1914), com 

personalidade jurídica de direito privado desde 04 de maio de 1915, composta de pessoas de 

ambos os sexos, admitidas sob a denominação de Irmãos. Não haverá a figura de sócio e ou 
associado. 

Art.r- A entidade tem por finalidade manter e desenvolver o complexo hospitalar, onde 

principalmente será prestado atendimento e tratamento de saúde, assistência social e caridade a 
população carente. 

§ 	- Toda receita da Irmandade será aplicada para promover os seus fins assistenciais, e todas 

as subvenções e doações recebidas serão aplicadas nas finalidades a que estejam vinculadas. 

§ 2 - É vedada expressamente a remuneração dos irmãos integrantes da diretoria ou dos 
conselhos bem como qualquer distribuição de lucros, dividendos, cotas ou bonificações a 
qualquer irmão.  

§ 39  - Sem prejuízo no disposto do art. 47 deste Estatuto, é proibido a distribuição de bens ou 

parcela do patrimônio líquido em qualquer hipótese, inclusive em razão de desligamento, 

retirada ou falecimento de qualquer irmão ou membro da entidade. (Vide art. 479) 

Art3 - No desenvolvimento de suas atividades, a Santa Casa observará os princípios da 
transparência, da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade, eficiência 
e ainda, não fará qualquer discriminação de raça, cor, gênero, ou religião. 

§ 1 - A Santa Casa dedica suas atividades por meio de doação de recursos físicos, humanos e 
financeiros; 

§ 22 - As fontes de recursos da-Santa Casa, serão 
convênios com Órgãos públjcàs', priyd'dos, de ec 

a pacientes particulares/ 

da prestação de serviços através de 

e também através de atendimentos 

- 12 AO4flflb — 

.-
Sele Ø AüentcIa 

Art.42- A Santa C 
país. 
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§ 19  - Disciplinará seu funcionamento por meio de Ordem Normativa, emitida pela Ass'e&itgia 

Geral, e Ordens Executivas, emitidas pala provedoria. 

- A Santa Casa poderá ter também um Regimento Interno que disciplinará o seu 

funcionamento; 

- A fim de cumprir sua finalidade, a Santa Casa se organizará em tantas unidades de 

prestação de serviços que se fizerem necessárias, as quais se regerão pelas disposições 

estatutárias; 

§ 
4

0 - vedada a entidade a participação em campanhas, de, interesse político-partidário ou 

eleitorais, sob qualquer meio ou forma. 	 / 

CAPITULO II 

DO PATRIMÔNIO 

Art.S - patrimônio da irmandade é constituído por seus bens imóveis, móveis, culturais, rendas 

proveniente do exercício de suas atividades e da prestação de serviço, e quaisquer outros bens e 

direitos adquiridos ou que venha a adquirir. 

- O patrimônio da Santa Casa é inalienável, salvo em caso de venda para emprego mais 

vantajoso do capital, ou sub-rogação julgada conveniente e oportuna pela assembleia geral; 

§ ze - Ocorrendo alienação, o preço nunca poderá ser inferior ao da avaliação; 

§ 32 - A entidade aplicará as receitas, rendas, rendimentos e o eventual resultado operacional 

integramente no território nacional e na manutenção e no desenvolvimento de seus objetivas 

institucionais. 

CAPITULO lii 

DOS IRMÃOS E DA FILIAÇÃO. 

Art.60  - A entidade é constituída por um número ilimitado de irmãos, não havendo entre eles 

divisão de categoria e classe, com iguais direitos e deveres, independentemente de sexo, 
religião, posição social, raça e ideologia polític 

Parágrafo único - Os irmãos honorários e os 'ene *fritos ora existentes continuarão 

respectivamente nas mesmas categorias e com ó mesmsNt eitos. 

everá .wr<maior de idade e ter 
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§ 1 - Uma comissão-  formada por membros da diretoria e nomeada pelo provedor vigente, fará 
uma sindicância, e dentro do prazo estabelecido emitirá um parecer; que sendo favorável, o 
pedido será submetido à Assembleia Geral; 

§ 2 - Antes da votação, a parecer será lido, podepdp qualquer irmão com direito a voto 
questionar ou explanar sua posição O irmão que for contra ,a admissão do candidato terá que 
apresentar razões consistentes e concretas que desabone o candidato; 

§ 3 - Qualquer irmão poderá abster da votação; 

§ 49 - O candidato será admitido se tiver a seu favor pelo menos oitenta por centos dos votos 
válidos. 

CAPITULO IV 

DOS DIREITOS E DEVERES 

Seção 1 - Dos deveres 

Art89  - São direitos dos irmãos: 

- Tomar partes nas Assembleias Gerais, com direito a voto; 

II - Dirigir propostas, requerimentos e reclamações a Provedoria, 

III - Nenhum irmão poderá ser impedido de exercer direito ou função que lhe tenha sido 

legitimamente conferido, a no ser nos casos previstos neste estatuto; 

IV - Solicitar afastamento temporário por um período até dois anos, não ficando condicionado o 

seu retorno ao término da licença. A licença superior a dois anos, só será permitida em caso 

excepcional e com a aprovação da assembl&à geral. 

§ IQ - O irmão só poderá votar e ser votado para cargo eletivo para compor a diretoria e na 

Assembleia de prestação de contas, após ointerstício de uni ano de filiação; 

§ 2 - Fica vedado a cobrança de mensalidade ou filiação para os membros da irmandade. 
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RI] - Comparecer às reuniões das Assembleias Gerais. 

§ 1 - O irmão que passar a exercer cargo remunerad
o  na entidade ficará afastado, mediante 

licença, só podendo voltar a exercer o seu direito de membro efetivo após cessar a remuneração, 
 

29   - 
O irmão que 'ocupar cargo na diretoria, quando candidatar a cargo eletivo político 

Partidário nas eleições estadual, federal e no: poder execútivoa qualquer nível, deverá 

licenciar da função que ocupa na entidade a partir do dia do registro da candidatura até o dia 
seguinte da eleição, e sendo eleito, o afastamento da diretoria será definitivo. 

Art10e - O irmão que praticar ato incompatível ou atentatório a instituição, ou a qualquer um 

dos demais membros, considerando a gravidade da falta, estará sujeito as penalidades a seguir 

enumeradas por decisão fundamentada da Vontade da maioria absoluta da diretoria- Conselho 
administrativo, especialmente convocada para esse fim, ficando garantido o direito de ampla defesa. 

- Censura; 

RI - Suspensão da irmandade por um período máximo de um ano; 

111-  Exclusão da irmandade; 

§ 219 
 - O irmão que deixou ou deixar de comparecer às reuniões ou assembleias gerais, por um 

período igual ou superior a dois 
anos sem justificativa aceita pelo Conselho Administrativo 

estará sujeito às penalidades do inciso 111 caput deste artigo. 

§ 	
- Fica garantido o direito da ampla defesa, e sobre qualquer decisão do Conselho 

Administrativo, cabendo recurso para a Assembleia Geral, no prazo de cinco dias. 

§ 3 - Recebido o recurso, será examinando a sua tempestividad
e  então o provedor con Assembleia Geral Extraordinária para no prazo má 	 vocará 

ximo de trinta dias julgar til recurso. 

17 

CAPITULO -Iv 

DO GOVERNO 

Seção i órgão de- Dfrêç 

Artfl9 - São órgãos da Santa Casa e de administração. 
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- Assembleia Geral. 

II - Conselho Administrativo 

coJ  

   

§ único - Compõe ainda do Conselho Fiscal e Conselho Consultivo, que tem competência 
definida nesse Estatuto; 

Art. 122 - A Entidade não remunera, sob qualquer forma, os cargos de sua Diretoria, do Conselho 

Fiscal e do Conselho Consultivo, bem como as atividades dos irmãos, sendo funções inteiramente 

gratuitas. 

Seção II - Da Assembleia Geral 

Art.132 - A Assembleia Geral, é o órgão máximo e soberano da entidade, sendo constituída por 

membros da irmandade em pleno gozo de seus direitos estatutários. 

Art.149  - Compete privativamente à Assembleia Geral: 

- Eleger a Diretoria, formada pelo Conselho Administrativo e dar posse aos eleitos, bem 

empossar os membros do Conselho Fiscal; 

II - Destituir membro de qualquer conselho por motivo grave comprovado; 

III - Decidir os casos conflitantes entre a Diretoria È demais seguimentos da Administração; 

IV -Discutir e julgar, ou homologar as contas da administração após exame do parecer do 

Conselho Fiscal; 

V - Decidir sobre reforma do Estatuto; 

VI- Aprovar o Regimento Interno; 

Vl - Decidir em grau de recurso sobre qualquer penalidade imposta ao irmão; 

VIM - Decidir sobre a extinção da Entidade; 

DX - Decidir sobre a conveniência de alienar, transigir, hipotecar ou permutar bens 

patrimoniais; 

ii - Decidir os casos omis,sõs. 

IR - Nas reuniõet, dei ibe9Mas sobre os i- sos II, 	VI, Vil é necessário a presença da 

maioria absolutØ -1jpt5rqs da irmandade em 	 invocação, ou pelo menos 1/3 (um 

terço) nas 	 em qualquer hi. tese vá  necessário para aprovação da 
matéria- 	 ante de 

lf 
2/31(dnis terras) dos pra entes. 
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§ 2 - Nas deliberações dos incisos VIII e IX é necessário presença de 2/3 (dois erços) dos 

membros efetivos da irmandade em primeira convocação ou pelo menos 2/5 (dois quintos) nas 
demais convocações; em qualquer das hipóteses a matéria será aprovada com 2/3 (dois terços) 
dos votos concordantes. 

39- Para qualquer deliberação e eleição, o voto será aberto. 

Art159 - A Assembleia Geral se realizará quatro vezes por ano: 

1 Sem prejuízo do disposto neste artigo, haverá reunião ordinária no segundo domingo do mês 

de dezembro do ano que antecede o final do mandato, para eleição do Conselho Administrativo, 

Conselho fiscal e Conselho Consultivo e uma reunião no mês de janeiro do ano seguinte, data a 

ser designada pelo provedor honorário, para dar posse aos eleitos. 

II - Realizará ordinariamente no primeiro trimestre, para apreciação, prestação e julgamento das 

contas do ano anterior. 

III - Realizará extraordinariamente quando convocada pelo provedor e ou na forma 

deste estatuto para deliberar sobre assuntos relevantes, importantes e urgentes de sua 

competência. 

- A Assembleia Geral reunir-se-á em primeira convocação com a presença da maioria dos 

irmãos, ou meia hora após com qualquer número, ressalvado o quórüm qualificado, estabelecido 

neste estatuto para matéria específica. 

§ 2 - A convocação da Assembleia Geral será feita por meio de edital afixado na sede da 

Entidade com cinco dias de antecedência, e na medida do possível através de outros meios de 

comunicação, será dado conhecimento aos membros com direito a voto. 

§ 32 - Assembleia Geral para eleição do provedor (art. 32) e de prestação de contas (art.14 IV), o 

edital deverá também ser publicado em jornal com circulação local. 

- A Assembleia Geral será convocada: 

1 - Pelo Provedor; 	 - 

li - Por uni quinto dos irmãos. 

Seção III- Gestão Administrativa 
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§ 1 - Adotará ainda, mecanismos suficientes a fim de coibir a obtenção de forma indJ' 1 ou 

coletiva, de benefícios e vantagens pessoais, em decorrência da participação nos processos 
decisórios. 

§ 22 - A Santa Casa dedicará as suas atividades por meio de doação de recursos físicos, humanos 
e financeiros. 

Seção IV Das Despesas com Pessoal - Definições e limites 

Art.182  - A contratação de funcionários tanto quanto possível, será feita mediante teste de 

seleção, nos moldes usado pela administração pública, sendo vedada a contratação de parentes, 

até terceiro grau de qualquer membro da diretoria, salvo se submetido teste de seleção, ou 
para exercer cargo de confiança. 

1 - Provedor; 

Vice Provedor; 

III - Primeiro Secretário; 

- Segundo Secretário; 

V - Primeiro Tesoureiro; 

VI - Segundo Tesoureiro; 

Parágrafo único - O,p ridbtodaDirSpPte dos Conselhos será de quatro anos. 

Art.200 - Compete a Diretoria-Conselho Administrativo; 

- Executar a programação anual de atividade da insUtuição; 

II - Elaborar e apresentar a Assembleia Geral o relatório anual; 

III - Reunir-se com instituições públicas e privadas para mútua cooperação em atividade de 
interesse comum e o bem social; 

IV - Assinar documentos junto a qualquer órgão público, privado e afins. 

CAPITULO - VI 

CONSELHO ADMINISTRATIVO - DIRET 

Art.192 - O Conselho administrativo - Diretoria é constituíd 
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Seção 1 - ao Provedor 
r 

'P 

1)0  REGISTRO 
CIVIL DAS PSSOA5i 

..MOÍCASDE 1 
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Are2 - O Provedor é o chefe da Administração da Santa Casa, de maneira que todos os demais 
seguimentos da administração estão a ele subordinado. 

19  - Compete ao Provedor: 

- Convocar e presidira Assembleia Geral e reuniões da diretoria; 

iii - Representar a entidade ativa e passivamente, em juízo e fora dele, outorgando procuração, 
com poderes que forem necessários; 

114 - Cumprir e fazer cumprir o Estatuto e Regimento Interno; 

IV - Encaminhar anualmente ao Conselho Fiscal o relatório de prestação de contas; 

V - Fazer prestação de contas anual rio primeiro semestre de cada ano; 

VI - Assinar cheques conjuntamente com o tesoureiro; 

VII - Nomear comissões; 

VIII - Superintender e inspecionar todos os órgãos da Administração Central e os Departamentos 

da Administração Descentralizada; 

IX - Autorizar os investimentos imobiliários, de acordo com a disponibilidade financeira da 
Entidade; 

X - Assinar todos os contratos em que for parte a irmandade; 

- Autorizar as locações, arrendamentos e cessão; 

XI - Regulamentar Ordem Normativa da Assembleia Geral e expedir Ordens Executivas para 
disciplinar o funcionamento da instituição; 

XIV - Elaborara pauta para disch são notação na Assembleia Geral; 

XIV - Na presidência da Asserkbleia '-ral, 1c permitir discussão sobrp"assunto que não contar 
da pauta; 

XV- Disciplinar e manter a ordem n 
do uso da naiavra; 
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- Editar resoluções e portarias complementares, estabelecendo normas para o proceL0  
eleitoral; 

XVII - Designar data e horário para posse dos eleitos na forma do artigo as; 

XVIII - Praticar atos inerentes da Administração; 

XIX - Nomear o diretor do hospital; 

XX - Assinar qualquer documento junto aos órgãos públicos municipais, estaduais e federais, 
inclusive com a ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar). 

§ r- Na escolha da nova administração o provedor terá a voto assim como os demais membros 

da irmandade, de modo inclusivo para o cargo de provedor. Nos demais casos, terá direito ao 
voto em caso de desempate. 

§ 39 - A Assembleia Geral para prestação de contas relacionada com o provedor vigente será 
presidida por outro irmão, indicado pelos membros em Assembleia Geral, contudo, será ,  
permitido a presença do provedor e fazer uso da palavra; entretanto não terá direito a voto. 

Art,229 - Compete ao vice Provedoh 

- Substituir o Provedor em suas faltas ou impedimentos; 

Assumir o mandato, em caso de vacância ate o seu termino, 

- Prestar de modo geral sua colaboração ao Provedor; 

At23 Compete ao Primeiro Secretário: 

1 - Secretariar as reuniões da Direto ri e da Assembleia Geral e 

Publicar todas as notícias das atividadescJaentidade; 

1H - Prestar de modo geral sua colaboração ao Provedor. 

Art.24 - Compete ao Segéido Secretário: 

1 

- Substituir o Primeicésecretárro em suas faltas ou impedimentos; 
/ / 
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Art252 - Compete ao Primeiro Tesoureiro: 

- Pagar as contas autorizadas pelo Provedor; 

li Apresentar relatório de receitas e despesas sempre qúè for solicitado; 

lii -Arrecadar e contabilizar as receitas, mantendo em dia a escrituração da instituição; 

cÀTÕRroo S'bFÍCOÕ DE No1D5 VJTÕR - DACD - 	 - 	Tahet(ã.-tla - V2rgeoenjniz Corre - -ei te 
IV-Apresentara o Conseih o Fiscal a escrituraçao 	 RUa Rol tb Ç 	lo? Tê- Centro  CFP400004 e te 

V - Assinar cheques conjuntamente com o provedor; 

VI - Prestar de moda gera sua colaboração ao Provedor 

&L269 - Compete ao Segundo Tesoureiro: 

- Substituir o Primeiro Tesoureiro em suas faltas ou impedimentos
,  

li - Assumir o mandato em caso de vacância até o seu término; 

III- Prestar de modo geral sua coiboração ao primeiro tesoureiro. 

Seção lI - Do Conselho Fiscal - 

ArL272 - Conselho Fiscal será constituído por três membros titulares e três suplentes, eleitos na 

forma do art.332 pela Assembleia Gerai, e com prazo de mandato igual ao do Conselho 
Administrativo. 

19 - Em caso de vacância o mandato será assumido pelo respectivo suplente até seu término; 

§29  - Os membros efetivos do Conselho Fiscal ou aqueles que assinarem o parecer, não terão 

direito a voto na Assembleia de prestação de contas, poderão todavia, fazer uso da palavra para 
abordar assuntos pertinentes as contas, 	- 

Art.28 - Compete ao Conselho Fiscal: - 	-. 

1 - Examinar livros registros, escrituração, e todas documentos contábeis e fiscais da entidade; 

II - Opinar sobre os balanços,,pfatários de empenhos financeiros, contábeis, e sobre operações 
Patrimoniais, emitindo par2eres para exame superior; 

III - Requisitar do prip4,jdte&ouça'i{o a qualquer tempo, documentação comprobatória das 
operações econârnicte5(-  Iriançtf\ feita pela a entidade; 

IV -- Acampa nhÇg js de ev'  ntuais auditores; 
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12 - O Conselho Fiscal se reunirá ordinariamente uma vez por ano e extraordjnarianente 
quando necessário. 

Seção III Do Conselho Consultivo 

Art. 	- O conselho Consultivo é formado por três irmãos eleitos pela Assembleia Gerai. 

§ 1 - Compete ao Conselho Consultivo: 

- Acompanhar divulgações da Entidade, com objetivo de: atender interesse exclusivo da 
Comunidade; 

IE - Analisar pedido de qualquer cidadão da comunidade, que desejar manifestar opinião, ideias, 
propostas e sugestões do interesse da entidade e emitir parecer para apreciação do Conselho 
Administrativo. 

CAPITULO Vil 

DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 

Seção 1- Da' Prestação de Contas e da Contabilidade 

An-302  - Ano financeiro coincide com o ano civil, 

Art.312 - As contas, serão apuradas segundo a natureza clas operações e serviços, e o balanço 
será levantado em 31 de dezembro de cada ano. 

§ 1 - A prestação de contas da Instituição observará: 

- Os princípios fundamentais de contabilidade e as Normas Brasileira de Contabilidade e o 
registros obrigatórios deverão ser mantidos .em. -perfeita ordem e em dia; 

Ampla publicidade, ao relatório de atividade e das demonstrações financeiras da entida 

por qualquer meio eficaz, no enyramerit9zéo exercício fiscal; 

III - Realizações de audito 

- 	
DO PROpESSO ELEITORAL 

re2;Acoã2í64 T 	
1- Da eleição e posse 

CAPtrjJLO VIII 

sária, poderá ser realizada e critério do provedor. 
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§ 32 - O Provedor poderá editar 	oluções e portarias complementares, esta 
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Art.322 - No processo eleitoral, será aplicada subsidiariamente o Código Eleitoral e as demais leis 
eleitorais, inclusive resoluções dos tribunais eleitorais. 

Art.332 - A eleição será una, em chapa completa do Conselho Administrativo, Conselho Fiscal e 

Conselho Consultivo. Efetuar-se-á em Assembleia Geral, convocada para essa finalidade no 

segundo domingo do mês de dezembro do ano anterior ao término do mandato da 
administração. 

§ 1 - São inelegíveis, para o Conselho Administrativo, 
1 1 

para o Ççnselho Fiscal e Conselho 
Consultivo, pessoas impedidas por lei, os condenados por crime falimentar, de prevaricação, 

suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, bem 

como o irmão que for chefe do poder executivo e seu vice, na esfera federal, estadual 
ou municipal. 

- Também são inelegíveis os que não tiveram presença em pelo menos cinquenta por cento 

das reuniões das assembleias gerais ordinárias e extraordinárias realizadas no período de um 
anterior à data da inscrição da chapa. 

§ 32 Também são inelegíveis os que não tiverem pelo menos um ano de filiação anterior a data 
da eleição. 

Art342 - Até vinte dias antes da eleição, o secretário farar-se-á publicar, através da imprensa 
local, o edital de convocação da eleição, designado data, hora e local (Art.152 § 32). 

Art.352 - A Chapa deverá ser protocolada para registro na secretaria da Santa Casa, até as 17 
horas do dia 30 de novembro do ano eleitoral. 

Art36- Somente poderá concorrer a eleição a chapa quê estiver com os cargos completos no 

Conselho Administrativo, Conselho Fiscal e Conselho Consultivo e que todos os integrantes 
deverão estar "de acordo" expressamente. 

§ 12 - É vedado a participação de candidato em mais de uma chapa, prevalecendo o nome, na 
primeira chapa apresentada. 

§ 29 - Será de cinco dias o prazo paa substituição do nome que por qualquer motivo 4»ixar de 
integrar a chapa 
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Art.39 - Os irmãos poderão votar para escolher seus representantes desde que estejam 
perfeito gozo de seus direitos estatutários. 

Parágrafo único - O irmão que não tiver presença mínirnà.ern cinquenta por cento das reuniões 
das assembleias gerais ordinárias e extraordinárias, realizadas no ano da eleição, não poderá 
votar e ser votada na eleição dos conselhos. 

Art.40 - Concluída a votação, não havendo recurso pendente, o presidente da assembleia 
proclamará os eleitos. 

Art412 - Em caso de empate, será proclamada vencedora a chapa que figurar como candidato ao 
cargo de provedor o irmão que tiver a filiação mais antiga na entidade. 

Parágrafo único -Após a aplicação da regra acima e na eventualidade de dois irmãos candidatos 
a provedor terem a mesma data de filiação, persistindo o empate, será declarada vencedora a 
chapa cujo candidato ao cargo provedor foi mais idoso. 

Seção III - Da posse 

ArQ.429 - A posse dos eleitos será no de mês de janeiro do ano seguinte à eleição, na forma do 
estabelecido no art. 159. 

CAPITULO 1X 

DISPOSIçÕs GERAIS 

Art42 
- A SCMVÇ poderá outorgar diploma de benemérito as pessoas que fizerem doação 

substancial, ou ainda, para voluntários—que de forma não remunerada prestaram relevantes 
serviços a entidade. 

Art.44 - Em reconhecimento as suas origens e pelos relevantes serviços prestados pela igreja 
Católica Apostólica Romana desta cidade, à Santa Casa, fica instituído o cargo de irmão nato, 
honorário e vitalício ao A;cebi o da Arquidiocese. 

/ 

é d con nça.e livre escolha do provedor a nomeação do ão 

Art382 - Não será permitido o voto por procuração. 
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Seção II- Do Corpo Clínico 

Art.452 - A Santa Casa disporá de 

	

empregajçj 	 um 
Corpo: Clínico, que não terá nenhuma vincuiaçâo 

com a entidade, e regerá na Conformidade do seu regimento interno. 

cAPrru.o x 

DISPOSIÇÕES FINAIS 
Seção 1- Da Dissolução da Entidade 

Art.479 - Extinta a entidade, o remanescente do seu patrimônio líquido, depois de deduzidos, se 
for o caso, os créditos de terceiros será destinado à entidade de fins idênticos ou semelhantes, instalaria neste Município, 

registrada no Conselho Nacional de Assistência Social - 
CNAS, 

preferencialmente que tenha a mesma objetividade 

Parágrafo 

único - Não existindo no Município instituição nas Condições indicadas neste artigo, 
o que remanescer do seu patrimônio se devolverá à Fazenda do Estado (na forma do Art. 

61 § 22 
Código Civil). 

Seção li - Da Reforma do Estatuto 
Art.43e o 

presente estatuto poderá ser reformado a qualquer tempo, em Assembleia Geral especialmente convocada para esse fim. 

Art.492 - O presente estatuto foi aprovado em Assembleia Geral Extraordinária realizada no dia 11 de outubro de 2016. 
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Aos vinte dias do mês de janeiro de dois mil é dezessete, às 	0 horas, realizou-se no 

Salão Nobre da Provedoria da Santa Casa de Misericórdia de Vitoria da Conquista - Bahia, 

localizada a Praça Hercílio Lima, 95, Centro, nesta,,a Assembléia Geral de Posse da 

Diretoria da Santa Casa de Misericórdia de Vitoria da !  Conquista, para o quadriênio 

2017/2020: Dando inicio aos trabalhos, o Cerimonialista agradece a presença de todos e faz 

a composição da mesa com o Provedor reeleito Sr. Abmael Alves Brito, o Vice-provedor Sr. 

Valdomiro Marques Pereira, o Prefeito Municipal Sr. Herzem Gusmão, o Presidente da 

Câmara Municipal de Vereadores, Sr. Hermínio Oliveira, a Secretaria de Saúde Sra. Ceras 

Neide Almeida e o Superintendente da Santa Casa Dr. Ricardo Alexandre. Em seguida o 

Frei [caro é convidado para proferir a Celebração da palavra de Deus. Em sequencia, o ex-

Provedor Antônio Souza Alves é convidado «ara presidir a sessão e empossar no cargo de 

Provedor reeleito o irmão Abmael Alves de Brito para o quadriênio 2017/2020. Depois de 

proceder ao juramento e empossado, o Provedor reassume a Presidência da sessão para 

em seguida empossar os demais membros da Mesa Diretora, que ficou composta da 

seguinte maneira: Conselho Administrativo: Provedor - Abmael Alvs de Brito, Vice 
Provedor - 'kldomirc Marques Pereira, Primeiro Secretario - Demilson Martins Costa, 
Segundo Secretario - Samuel Peixoto Andrade. Primeiro Tesoureiro - Arnon Oliveira 
Chagas, S4gundo . Tesoureiro - Wanderley Caíres Pinto. Conselho Consultivo: Raul 
Angelo e Silva e Cicero Pereira do Amorim. Conselho Fiscal Titular, Antônio Souza Alvos, 
Edilson Pereira Souza e Onhldo Pereira Oliveira,  Suplentes do Conselho Fiscal: Dílson 
Rego Bittencourt Nelzito Carvalho Rocha e Frôrantino Andrade Meio. Em seguida a palavra 
é franqueada ao Vice Provedor, Sr. - Vaidomiro Marques para seu pronunciamento, onde o 

trabalhando para o crescimento da Santa Casa. A seguir o mesmo compromete contin 

Provedor Abmael Brito profere 

sua família, a Irmandade por 
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maior, que é a assistência aos mais carentes e necessitados. Franqueia a palavra aos 

Presentes recebendo os parabéns da Secretaria de Saúde Sra. Ceres Neide Almeida do 

Presidente da Câmara Municipal de Vereadores, Sr, Hermínio Oliveira e do Prefeito Sr. 

Herzem Gusmão que elogiou o trabalho do Provedor, prometeu ajudar e contribuir com o 

crescimento da Instituição pagar pontualmente as verbas destinadas a Instituição, desejou 

uma gestão de sucesso a toda Irmandade, e se prontificou a trabalhar para fortalecer a 

parceria com o SUS - Sistema Único de Saúde entre a anta Casa e a Prefeitura Municipal 

de Vitória da Conquista. Findando a cerimônia de Posse, o Provedor agradece mais uma 

vez a Deus pelas bênçãos concedidas e convida a todos os presentes para um Coquetel 
comemorativo E, de tudo 

presente Ata, que depois 

mais de direito. 
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p . 	. CONSELHO FISCAL: Titulares;:.-. Antônio Souza Alves, Edilson 
Pereira Souza e OniIc 

wS Pereira de Oliveira Filho, Suplentes .- Dílson Rêgo.BittencoUrt Nelaito Carvalho Rocha 

Florentino Andrade Meio. Feita a leitura, o presidente eleitoral validou a mesma, e 
e 

	

0 	" 

o - 

	

L- 
63ø  2l .< 	W fl >OL 

C2 79 

o. 

fazer a leitura da composição da Chapa de Eleição única de número-O 

OMOS MAIS FORTES" composta pelos seguintes irmãos: CON5ELH( 

ADMINIS RATIVO: Provedor - Abmael Alves Brita, Vice Provedor - Valdomiro Marque 

10  Secretário - Demilson Martins Costa, 21  Secretário - Sarnt1el Feixol 

Andrade, 1° Tesoureiro - Arnon Oliveira Chagas, 20  Tesoureiro - Wanderley CairE 

Pinto CONSELHO CONSULTIVO: Raul Angelo e Silva e Cicero Pereira do Amorir 

mipiÀ 

Assem 

Vitóri 

BA 

dias do mês dó dezembro de dois mil õ dezesseis às oito horas e trinta 

te e' inicio no Salão. Nobre da Provedoria da Santa Casa de Misericórdia de 

ori'quista — Bahia, localizada na Praça Hrcilio Lima, n° 95, nesta, uma 

- a Geral Extraordinária de Eleição da Santa Casa de Misericórdia de 

a Conquista — Bahia, para o Quadriênio 201712020. Aberto o• trabalhos pelo 

Prov'dor, como de hábito, foi feita. a, oração inicial pelo irmão Raul Angelo. Em 

seguida o rmão Pro'edor solicitou ao Ir-hião Secretário Demilson Marfins Costa, para 

fazer a -itura da . da reunião anterior. Q irmão Dilson Bittencourt pediu a palavra pare 

iusfcar a auj cia do irmão Rogério Bittencourt. O irmão Provedor retomou a palavra 

'mo vai ser o rito ia eleição, e em seguida passou a palavra para o Procurado 

(Dr. Gilberto Lima), para explanar sobre o processo eleitoral conforme o estatuli 
plicou 

Jurco 
vigente. A seguir o irmão Provedor solicitou ao irmão Wander Cleuber para presidir o 

Praça Hercilio Lima. 95— São  Vicente - Vitória da Conquista — Bahia — 45.014-2 
M. 1 

Santa Casa de Misericórdia de Vitória da Conquista - 

Hospital São Vicente de Paulo 

 EXTRAORDINÁRIA DEELEiÇJ ASSEMBLÉIA GERAL 
DA SANTA CASA DE MISERICORDJA DE VITORIA .PA CON 

BAHIA 

It de dèSi'bro dê 2016 

seguida fez a chamada nominal dos irmãos presentes para que pudessem registrar 

depositar seu voto na urna. Logo após a votação de todos os irmãos presentes o irm; 

Provedor suspendeu a seção para aguardar o horário de encerramento da votaç 

conforme o edital de convocação, estipulado para à$ 11 :OOhs. Cumprido o edital, o irm 

Provedor reabriu os trabalhos e solicitou ao residente eleitoral, irmão Wander Cleubei 
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cretário, que lavrei a 

Em, pelo :Provedor 

- '.A costa 

petflk0 	Ctálko  

901LVÇ- 

Santa Casa de Misericórdia de Vitória daCcriquist 

Hospital São Vicente: de Paulo 

para fazer a apuração dos votos existentes na urna. Em seguida o irmão WmS &iber 

proferiu a contagem e o resultado da eleição corri a quantidade de vinte e oito votos 
validos a Chapa de numero 01 "UNIDOS $OMOS M48 FPRXES", sendp a mesma 
eleita por unanirjilciade. Em sequenciay:  devolveu .a palavra ao irmão Provedor que 

agradeceu inicialmente a Deus pelasbênflos concedidas,, ao irrnãoWand.erCieuber pela 

condução dos trabalhos, a Irmandade da Santa Casa 1 pela confiança por mais um 
mandato aos colaboradores, funcionários, parceiros, corpo clinico e demais seguimentos 

da Santa Casa Finalizando agradeceu a presença dos frriiãQS, Justificou as ausências dos 

irmãos Carlos Moreira e Manuel Moreira e solicitou ao irmão Raul Ângelo para proferir a 

oração final E de tudo EU, Demllson Martu's Costa, primeiro 

presente Ata, que depois de*prØdia., será asi 

quem mais de direi 	 e 

Brit0 
AbntUCE e 

provedor 
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COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

3 2015 PORTAL DA REDESIM. Todos direitos 'estRados. 
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

4íU4/2U2O 

    

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 
16.196.26310001.58 
MATRIZ 

   

   

 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO 
CADASTRAL 

DATA DE ABERTURA 

2811211967 

    

    

    

NOME EMPRESARIAL 

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA DA CONQUISTA 

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 

HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO PORTE 

DEMAIS 

 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 
86A0-1-02 - Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgéncias 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 
86.21-6-01 - UTI móvel 
86.30-5-01 - Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos 
86.30-5-02 - Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames complementares 
86.30-5-03 - Atividade médica ambulatorjal restrita a consultas 
86.40-2-04 - Serviços de tomografia 
86.40-2-05 - Serviços de diagnóstico por imagem com uso de radiação ionizante, exceto tomografia 
86.40-2-06 - Serviços de ressonância magnética 
86.40-2-08 - Serviços de diagnóstico por registra gráfico - ECO, EEC e outros exames análogos 
86.40-2-09 - Serviços de diagnóstico por métodos ópticos - endoscopia e outros exames análogos 
86.90-9.99 - Outras atividades de atenção à saúde humana não especificadas anteriormente 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURIDICA 
399-9 -Associação Privada 

LOGRADOURO 

PC HERCILIO LIMA 

  

NÚMERO 

95 
COMPLEMENTO 
TERREO 

CEP 

45M00-195 
BAIRROJDISTRITO 
CENTRO 

  

MUNICÍPIO 

VITORIA DA CONQUISTA 
UF 

BA 

ENDEREÇO ELETRÔNICO TELEFONE 

(77) 3425-9900/ (77) 3425-9900 

 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÂVEL (EFR) 

SITUAÇÃÇ CADASTRAL 
ATIVA DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 

03/11/2005 

 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

 

SITUAÇÃO ESPECIAL 
** 

 

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL ******** 

   

   

    

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.863, de 27 de dezembro de 2018. 

Emitido no dia 24/04/2020 às 17:41:39 (data e hora de Brasília). Página: 1/1 
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COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral 

Cidadão, 

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à REB a sua 
atualização cadastral. 

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte. 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

fl 	CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NUMERO .1 INSCRIÇ`O 
1, 198 26310001-SS 
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO 
CADASTRAL 

RTUftA 
2811211967 

NOME EMPRESARIAL 

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA DA CONQUISTA 

riroLo DO ESTABELECINAENITO (NOME DE FANTASIA) 
HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO PORTE 

DEMAIS 

COSIDO E DESCRIÇÃO DAATIVIOADE ECONOMICAPRINCIPAL 
86.10-1-02 - Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospiialares para atendimento a urgência 

CÓDIGO E DESCRIÇAO DAEATFAIDADES ECONÓMICAS SECUNDARIAS 
86.21-6.01 - UM móvel 
86.30-5-01 - AtivIdade médica ambulstorial com recurvos para realização de procedimentos cirtirgicos 
86.30-5-02 - Atividade médica ambulatorjal com recursos para realização de exames complementares 
86.30-5-03 - Atividade médica ambulatorlal restrita a consultas 
86.40-2-04 - Serviços de tomografia 
86.40-2-05 - Serviços de diagnóstico por imagem com uso de radiação ionizante, exceto tomografia 
86.40-2-06 - Serviços de ressonãncia magnétIca 
8640-2-08 - Serviços de diagnóstico por registro gráfico - ECO, EEC a oufros exames análogos 
86.40-2-09 - Serviços de diagnóstico por métodos ópticos - endoscopie e outros exames análogos 
8690-9.99 - Outras atividades de atenção à saúde humana não especificadas anteriormente 

COSIDO E DESCRIÇÃO DA NATURESAJLIRIDICA 
398-9 - Associação Privada 

LOGRADOURO 
PC HERCILIO UMA 

NUMERO 
95 

COMPLEMENTO 
TERREO 

CEP 
45.000-195 

BAIRROIDISTRITO 
CENTRO 

MUNICIPIO 

VITORIADA CONQUISTA 
UF 
SÃ 

ENDEREÇO tLtTRONICO TELEFONE 
(17) 3425-9900/ (77) 3425-9900 

teSTE FEDERATIVO RESPONSAMELIEFRI 

SITUAÇAO CADASTRAL 
ATIVA DATA DA SITUAÇÃO CADASDRAI. 

03111/2005 

MOTIVO DE SITLIAÇAO CADASTRAL 

SITUAÇÃO ESPECIAL 
bATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 

Aprovado pela instrução Normativa RFB n' 1.863 de 27 de dezembro de 2018. 
Emitido no dia 24/0412020 às 17:41:11 (data e hora de Brasilia). 	 Página: 1/1 
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A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso sugue aqui. 
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iascrlçc, Miinicipa: aau 
R,zão SQçl SANTA CASA DE 
Nerna Fantasia: HOSPITAL SÁQ 
CNPj; l&198%263/flQQj.55 

DE VITORIA DA CONQtRI3T, 

prefeitura municipal de Wtótía da Conqul sta  

nicípai de Finanças e Execuço  orçamentária  

ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO 

Exercício  

2020 

Endoi- çQz 

PCA UERÇUJO 
CEP 	oo0oe 
	

GENTE Vitória da Canguta BA 

Atividades 
1' 8611u19  ATIVIDADES DE,ATEND , IMENTO HoSpITALA.Data de Inicio 

91/01/1985 

observação:  

O PRESENTE ALVARÁ ESTÁ DE ACORDO COM A LEI 
t2591  DE 23 DE DEZEMBRO DE 2004, 

Vitórida Conquista - k 

12 de Fe 	d42020 às 1O:3V54 ha, 

ATE ALVARÁ DEVE R4 SER AFIXADO EM LUGAR VI*EL AO 
Púslico E É 

VALiDO ATÉ 2fh021202t 

Chave de Valida~ 001029881202000021 

a 

1/1 
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26/0312020 	 Certidão 

Conselho Regional de Medicina do Estado da Bahia 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO 

O Conselho Regional de Medicina do Estado da Bahia, no uso da 
atribuição que lhe confere a Lei 3268/57 e o Decreto 44.045/58, CERTIFICA 
que o estabelecimento de saúde SANTA CASA DE MISERICORDIA DE 
VITORIA DA CONQUISTA, de nome fantasia HOSPITAL SAO 
VICENTE DE PAULO, encontra-se inscrito neste Conselho desde 
07/02/2003, sob o número 2821, estando quite com suas anuidades até o dia 
31/12/2020. 

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade poderá ser 
confirmada na página do Portal Médico, na Internet, no endereço: 
http://www.portalmedico.org.br  

Certidão emitida em: 26 de março de 2020 

Certidão válida até: 24/06/2020 

Código de controle WZHIIBX 

PortaI.cfm.org.br/componentskm_certidoessjIcedao.php 	
111 
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Consulta Pública ao Cadastro 
do Estado da Bahia 

     

CNPJ: 	16.196.263/0001-58 Inscrição Estadual: 	071.601.600 

  

 

UF: BA 

Razão Social: 1 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA DA CONQUISTA 

UF: 
	

B Município: ]VITORIA DA CONQUISTA 	 CEP: 
	

45010000 

ENDEREÇO 

Logradouro: 

Número: 19 

PRAGA HERCILIO UMA 

Complemento: ITERREO Bairro: 1 SAO VICENTE 

1  Endereço Eletrônico: 
	

IDntabilidade@scmvc.com.br 	 Telefone: 
	

(77) 34259900 

INFOR ÇOES COMPLEMENTA ES 

Atividade Econômica: !Atividades de atendimento em pronto-socorro eunid 

Data da Inscrição Estadual: 	07/05/1990 Usuário SEPD 

 

 

Situação Cadastral Atual: 

Condição: ESPECIAL 

Não Habilitado Data desta Situação Cadastral: 131/10/2011 

24/0412020 
	

SINTEGRA/ICMS - Consulta Pública 

Data da Consulta: 24/04/2020 

  

Número da Consulta: 

 

IOENTIF 

Observações: 

Regime de Apuração de ICMS: NAO CONTRIBUINTE 

Observações: 

Os dados acima são baseados em informações existentes na base de dados da Sefaz-Bahia e demonstra a situação cadastral do 
contribuinte nesta data. 

A condição cadastral especial utilizada pelos não contribuintes do 10.15 foi extinta. Em 01/11/2011 foram desabilitadas (baixadas) todas as 
inscrições concedidas na referida condição. Decreto 13.165/11 - art. go Parágrafo único.  

Voltar  para nova seleção de contribuinte (BA) 
ACesSar cadastro de outro Estado  

www.sefaz.ba.90v.br/Sintegra/Resultasp 	
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Data da Consulta: 24/04/2020 

24/042020 	 SINTEGRA/ICMS - Consulta Pública 
,uNk4T'. 

Consulta Pública ao Cadastro 
do Estado da Bahia 

Número da Consulta: 

CNPJ: 	16.196.263/0001-58 	 Inscrição Estadual: 1971.601.600 

Razão Social..  'l SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA DA CONQUISTA 

UF: 8 

Bairro: SAO VICENTE 

CEP: j4501000 

LDENTIF 

ENDEREÇO 

Logradouro: PRA•A HERCILIO LIMA 

Número: 9 

UF: [BA 

Complemento: [TERREO 

Município: d VITORIA  DA CONQUISTA 

Endereço Eletrônico: frontabiiidade@scmvc.com.br  'Telefone: 	'(77 ) 34259900 

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

          

 

Atividade Econômica: 	Atividades de atendimento em pronto-socorro e unia 

     

 

Condição: ESPECIAL 

      

       

          

 

Observações: 

      

       

 

Regime de Apuração de ICI4S: NAO CONTRIBUINTE 

     

          

Observações: 

• Os dados acima são baseados em informações existentes na base de dados da Sefaz-Bahia e demonstra a situação cadastral do 
contribuinte nesta data. 

• A condição,  cadastra[ especial utilizada pelos não contribuintes do ICMS foi extinta. Em 01/11/2011 foram desabilitadas (baixadas) todas as 
inscrições concedidas na referida condição. Decreto 13.165/11 - art. 90 Parágrafo único.  

Voltar  para nova seleção de contribuinte (BA) 
Acessar cadastro de outro Estado  

www.sefaz.ba.90v.br/sintegra/Resultasp  
111 



CAI. 
CAIXA ECONÕIIaC 

A 
EDERAL 

Certificado de Regularidade 
do FGTS - CRF 

Inscrição: 16.196.263/0001-58 
Razão SOCiahIRMANDADE DA ST CASA DE MISERICORDIA DE V DA CONQUISTA 
Endereço: 	PC HERCILIO LIMA 95 / SAO VICENTE / VITORIA DA CONQUISTA / BA / 

45010-901 

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 Servico - 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. 10103/2020 a 07/07/2020 

Certificação Número: 2020031001142885687814 

Informação obtida em 24/04/2020 17:47:31 

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta 
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: 
www.cajxa.gov.br  

24/0412020 	 Consulta Regularidade do Empregador 
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Situação de Regularidade do 
	Dúvidas mais Frequentes 1 Início 1 V - 1 

Emp:-.:ador 

A EMPRESA abaixo identificada está REGULAR perante o FGTS: 

Inscrição: 16.196.263/0001-58 
Razão soca: IRMANDADE DA ST CASA DE MISERICORDIA DE V DA CONQUISTA 

Resultado da consulta em 24/04/2020 17:47:19 

Obtenha o Certificado de Regu'aridade do FGTS - CRF 
Consulte o Histórico do Empregador 

O uso destas informações para os fins previstos em lei deve ser precedido de verificação de 
autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br  



10/03/2020 a 

20/02/2020 a 

01/02/2020 a 

1/2020 a 

j25/12/2019 a 

05/12/2019 a 

/2019 a 

0/2019 a 

2018102701104323473030 

2018100501160099031752 

2018091600565943458347 

2018082801084048472432 

2018080500461053139705 

2018071701073347141395 

 

Histórico do Empregador 

.0 Histórico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos no 
Orientações Regularidade do Empregador. 

Dúvidas mais Frequentes 1 Inicio V - - 

Itimos 24 meses, conforme Manual de 

Inscrição- 16.196.263/0001-58 
Razão social: IRMANDADE DA ST CASA DE MISERICORDIA DE V DA CONQUISTA 

Data de 
Emissão/Leitura 

10/03/2020 

20/02/2020 

01/02/2020 

13/01/2020 

25/12/2019 

05/12/2019 

16/11/2019 

28/10/2019 

09/10/2019 

20/09/2019 

01/09/2019 

13/08/2019 

25/0712019 

04/07/2019 

15/06/2019 

15/05/2019 

26/04/2019 

07/04/2019 

19/03/2019 

28/02/2019 

17/01/2019 

2/2018 

0411212013 

15111/2018 

271012018 

/2018 

16/09/2018 

28/08/2018 

05/08/2018 

17/07/2018 
flQ(flr-IOfll Q 

07/07/2020 

20/03/2020 

01103/2020 

11/02/2020 

23/01/2020 

03/01/2020 

15/12/2019 

26/11/2019 

09/10/2019 a 07/11/2019 

20/09/2019 a 19/10/2019 

01/09/2019 a 30/09/2019 

13/03/2019 a 11/09/2019 

25/07/2019 a 23/05/2019 

04/07/2019 a 

115/06/2019 a 

15/05/2019 a 

.26/04/2019 a 

07/04/2019 a 

1 

 

19/03/2019a  

28/02/2019 a 

17/01/2019 a 

29/12/2018 a 27/01/2019 

04/12/2018 a 02/01/2019 

15/11/2013 a 14/12/2015 

27/10/2018 a 26/11/2013 

0 5110/2018 a 03/11/2015 

16109/2018 a 15/1012013 

28/08/2018 a 26/09/2018 

8/2018 a 03/09/2018 

/07/2018 a 15/08/2018 
')Qifl('I')fl1Q - O7ífl7/Ofl'Q 

2020022001032062668337 

1 202002010118564090799j 

2020011300364324103761 

2019122501092481022647 

2019120501145549466510 

2019111600373481342974 

2019102800271182952679 

201910090123-i195665163 

2019092001453558684585 

2019090102422333026371 

12019081301263386456173 

2019072501160704229431 

2019070402232866635041 

2019061504131285074811 

2019051 501240341 246385 

2019042601032552666911 

12019040700222322682298 

2019031901162600341821 

2019022805515191098708 

2019011701180990137510 

2018122901063310291386 

120401131371140414 

111502535663123933 

02/08/2019 

14/07/2019 

1310612019 

2510512019 

06/05/2019 

1710412019 

29/03/2019 

15/02/2019 

2020031 001142835637514 

Qflflfllc'0flÕ21 o Qc7Q 

Data do Validade Número do CRF 

   



06/06/2018 í  06/06/2018 a 05/37/2018 12018060601375845534664 
18/05/2018 18/05/2018 a 16/06/2018 2018051801521483668935 
29/04/2013 í 29/04/2018 a 28/05/2018 12018042901072465273118 

a 2 

Emissão/Leitura 1 OLO UWVCITUØUW 	 Numero ao UKI- 

Resultado da consulta em 24/04/2020 17:47:41 

ç34 



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

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS 
FEDERAIS E ÂtIV1XRTIVA DA UNIÃO 

Nome: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA DA CONQUISTA 
CNPJ: 16.196.263/0001-58 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de 
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que: 

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

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos 
em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou 
garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de 
execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de 
certificação da regularidade fiscal. 

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão 
negativa. 

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 na 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°8.212, de 24 de julho de 1991. 

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n°  1.751, de 2/10/2014. 
Emitida às 17:43:43 do dia 24/04/2020 <hora e data de Brasília>. 
Válida até, jj.Q/2fl.. 
Código de controle da certidão: E8F4.08CC.FOEF.AOAD 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

9 



2410412020 	 Confirmação de Autenticidade da Certidão 

BRAS!L 	Acesso à informação islação 	Canas 

p4" 

Confirmação de Autenticidade das Certidões 
Resultado da Confirmação de Autenticidade da Certidão 

CNPJ 16.196.263/0001-58 
Data da Emissão : 24/04/2020 

Hora da Emissão 17:43:43 

Código de Controle da Certidão E8F4.08CC.FOEEAOAD 
Tipo da Certidão : Positiva Com Efeitos de Negativa 

Certidão Positiva com Efeitos de Negativa emitida em 24/04/2020, Com validade até 21/10/2020. 

1 Página Anterior 

servicos.receita.fazenda.gov.br/servicos/certidaoftrtauvCfldCofljUnta/ConfirmMuteflticResultd 	 111 



JUD1 	Ri O 
LJ;[JÇF. DO TRAT3\Li[D 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA DA CONQUISTA (MATRIZ E 
FILIAIS) 
CNPJ: 16.196.263/0001-58 
Certidão n°: 9804851/2020 
Expedição: 24/04/2020, às 17:51:52 

Validade: 20/10/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica-se que SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA DA CONQUISTA 
(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n°  16.196.263/0001-58, 
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 IMPORTANTE 
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas 
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto ás obrigações 
estabelecidas em sentença condenatária transitada em julgado ou em 
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos 
recolhimentos previdenciários, 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 

'0• 



PODER CCCI DIÁRIO 
CD STJIÇA DC: TRREAI.Mo 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA DA CONQUISTA (MATRIZ E 
FILIAIS) 

CNPJ: 16.196.263/0001-58 
Certidão n°: 9804851/2020 
Expedição: 24/04/2020, às 17:51:52 

Validade: 20/10/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expTã 

Certifica-se que SANTA CASA DE 
(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) 
NÃO CONSTA do Banco Nacional 
Certidão emitida com base no 
Trabalho, acrescentado pela Lei 
na Resolução Administrativa n°  
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 
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://wtw.tstjusr) 
Certidão emitida gratuitamente. 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas 
inadimplentes 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 previdenciários, 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. 

CNPJ 
de Devedores 
art. 642-A da 

n°  12.440, 
1470/2011 

MISERICORDIA DE VITORIA DA CONQUISTA 
no 	sob o n°  16.196.263/0001-58, 

Trabalhistas. 
Consolidação das 

7 de julho de 
Tribunal Superior 

de 
do 

Leis do 
2011, e 

do 

em relação 
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Emissão: 24/04/2020 

foi  
GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 
SECRETARIA DA FAZENDA 

071.601.690 16.196.263/0901-58 
INSCRIÇÃO ESTADUAL 	 CNPJ 

Autenticidade da Certidão de Débitos Tributários 

Certidão N°: 	20201179532 

Emitida pela Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia para o contribuinte: 

RAZÃO SOCLAL 
SANTA CASA DE MISERICORIMA DE VITORIA DA CONQUISTA 

CERTIDÃO DO TIPO NEGATIVA, 
EMITIDA CONFORME PORTARIA P4.°  918199 EM 24/0412020 VÁLIDA ATÉ 23/06/2020 

24/04/2020 17:57 
1 

o1, 



-- 
LqP& crysta 

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 
SECRETARIA DA FAZENDA 

Visto 
Emissão: 24/04/2020. 

FAZ - SIGAT 	 https ://sistemas.sefaz.ba.gov.br/sistemas/sigatJ1Defau1tpx9Ap1ia  

Certidão Negativa de Débitos Tributários 

(Emitida para os efeitos dos anis. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código 
Tributário do Estado da Bahia) 

Certidão N°: 20201179532 

RAZÃO SOCIAL 

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA DA CONQUISTA 

INSCRIÇÃO ESTADUAL 	 CNPJ 

071.601.600 - BAIXADO 
	

16.196.263/0001-58 

Fica certificado que não constam, até a presente dâta, pendências de responsabilidade da pessoa física 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 

24/04/2020 17:55 
1 



4'+1U(LIjZU 	
CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO NEGATIVO 

Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista 

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO NEGATIVO 
DADOS DO CONTRIBUINTE 

Contribuinte: 
CNPJ/CPF: 

Cod.Contrjbuinte: 
lnsc.MuniCipal: 

Endereço Imóvel: 
Quadra: 

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE VITÓRIA DA CONQUISTA 
16.196.263/0001-58 
0081334 
994009 
PCA HERCILIO LIMA 95, Sao Vicente, VITORIA DA CONQUISTA - BA, CEP: 

Lote: 

Ressalvando o direito da Fazenda Pública de cobrar as dívidas que venham a ser apuradas 
após a expedição desta certidão, de responsabilidade de pessas, firma, ou sociedade acima 
caracterizada, Certifico, que, em nome do requerente até a presente data, constam débitos em 
aberto. 

Emitida Sexta-Feira, 24 de Abril de 2020 as 17:34:48 
Validade: 90 dias 

Código de controle da certidão: 20200018555 

Cértidão emitida gratuitamente. 

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

111 



24/04/2020 	 Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista-BA - Serviços Online 

CERTIDÃO - Validação 

Informe a chave de validação da Certidão 

Chave: í?Ó200018555  	 

Caracteres: @ÏCT.... 	 
Repita os cinco caracteres da imagem 

LsU 

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO NEGATIVO 

Número: 20200018555 

Emitida: 24/4/2020 as 17:34:48 

Validade: 90 dias 

servicos pnwc. ba .gov. br 	
111 
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CERTIDÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO DE SERVIÇO 

Certificamos para os devidos fins que o estabelecimento de saúde SANTA CASA DE 
MISERICORDIA DE VITORIA DA CONQUISTA, com CNPJ 	16.196.263/0001-58, 
registrada neste Conselho sob nU 2821, tem como Responsável Técnico do serviço de 

Cirurgia Bariátrica o Dr(a). MARCIO CAFE CARDOSO PINTO, CREMEB 12888. 

Salvador, sexta-feira, 21 de julho de 2017 

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Conselho 
Regional de Medicina do Estado da Bahia (www.cremeb.org.br), através do código: 

1941 4Sdf-7cfe-4859-bod6-9576 1 c50f37 1 



CERTIDÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO DE SERVIÇO 

Certificamos para os devidos fins que o estabelecimento de saúde SANTA CASA DE 
MISERICORDIA DE VITORIA DA CONQUISTA, com CNPJ n° 16.196.26310001-58, 
registrada neste Conselho sob n° 2821, tem como Responsável Técnico do serviço de 
Cancerologia o Dr(a). LEONARDO CUNHA COSTA, GREMEB 17706. 

Salvador, terça-feira, 24 de maio de 2016 

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Conselho 
Regional de Medicina do Estado da Bahia (www.cremeb.org.br), através do código: 

48b69edd-ca5f-40ad-8b4b-7233e994d5 



4, €REMEP 

CERTIDÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO DE SERVIÇO 

Certificamos para os devidos fins que o estabelecimento de saúde SANTA CASA DE 

MISERICORDIA DE VITORIA DA CONQUISTA, com CNPJ no 16.196.26310001-58, 

registrada neste Conselho sob n° 2821, tem como Responsável Técnico do serviço de 

Centro Cirúrgico o Dr(a) JULIO CESAR SANTOS LIMA, CREMEB 7158. 

Salvador, segunda-feira, 22d 

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Conselho 

Regional de Medicina do Estado da Bahia (www.cremeb.org.br), através do código: 

0907421 1-b2bf-40ae-bO9f-4a22d1 8e4ddb 



e 

CERTIDÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO DE SERVIÇO 

Certificamos para os devidos fins que o estabelecimento de saúde SANTA CASA DE 

MISERICORDIA DE VITORIA DA CONQUISTA, com CNPJ n° 16.196263/0001-58, 

registrada neste Conselho sob n° 2821, tem como Responsável Técnico do serviço de 

Ortopedia e Traumatologia o Dr(a). ANDRE SILVA PRADO, CREMES 21144. 

Salvador, torça-feira, 4 de abril de 2017. 

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Conselho 
Regional de Medicina do Estado da Bahia (www.cremeb.org.br), através do código: 

38e8b3e6-ca59-4d77-b364-ff61 1 8b8954b 

75 Msa 
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CERTIDÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO DE SERVIÇO 

Certificamos para os devidos fins que o estabelecimento de saúde SANTA CASA DE 

MISERICORDIA DE VITORIA DA CONQUISTA, corri CNPJ ti0  16.196.263/0001-58, 

registrada neste Conselho sob n° 2821, tem  como Responsável Técnico do serviço de 

Transplante o Dr(a). WASHINGTON LUIZ VIRIATO SAMPAIO, CREMEB 10966. 

Salvador, terça-feira, 24 de maio de 2016 

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Conselho 

Regional de Medicina do Estado da Bahia (www.cremeb.org.br), através do código: 

238cc8ea-fd4a-4c67-82e5-1 daf25534752 

ço 



CERTIDÃO DE DIRETOR TÉCNICO 

Certifico, para os devidos fins, que o estabelecimento SANTA CASA DE MISERICORDIA 

DE VITORIA DA CONQUISTA, Nome Fantasia HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO, 

CNPJ 16.196.263/0001-58, Registro N° 2821-BA. sito PRAÇA HERCÍLIO LIMA, 95, na 

cidade de Vitória da Conquista, funciona sob a direção técnica do(a) Dr (a)SANDRO 

BAHIA MARCHESINI, CREMEB n°11232, desde 11/03/2014 até a presente data. 

Salvador, terça-feira, 26 de março de 2019. 

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Conselho 

Regional de Medicina do Estado da Bahia (www.cremeb.org.br), através do código: 

2a2c789b-4c5c-422c-9a7e-46e9690a9524 

I75 	€b 	 CI: 4t4õ .;.i 
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Ccneho Reppnat d:e  N.ut.r;cc'4t;tas 

CERTIDÃO DE REGULARIDADE CRNI5 

VÁLIDA ATÉ: 14/12i2019 

Número da Certidão: 18750/NET 

..,.... ..: KARINA ARRUDA NZA 

TiÍulo, . 	NUTRICIONISTA DEFINITIVO 

CRN/5 	 2514 

Data de Inscrição:.: 22/0612009 

Certïficarrios, a requerimento da parte interessada que o(a) Profissionai acima 
identificado, está devidamente inscrito(a) neste CRNJ5. Encontrando-se em situação Co 

regularidade com suas obtígações financeiras e eleitoral, no havendo, até a presente 
daia, nada que desabone sua conduta ético-profissionaL estando habilitado(a) a 

desempenhar suas funções, de acordo com a Lei n 6.583,76 e Lei 8.234/91 

Certidão expedida gratuitamente, via internet, no dia 16 de Setembro de 2019. 

auterificidade desta certidão podeçá ser oonfirmada 	a ite do CRN15, no 

b 	 \o 	!%t 

?nn •::,••: .. 
4 

WWw.cmS.org.br  Teleta4: (71) 245C753 EIralL atendirnento@crn.org.,br 

SEDE cio CRE-ci: Rua Os JOSE ParES. 149 si. boi.. E4. Centra. Empreseilai Eldorado, SSp, Salvador 54, CEP 41.770-235 
Tela/ora: (7/) 3237.5652f3O33-O724/3fl391f301953l4 Fax: 324E0759 
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FARMAÇOUTICO  

K'\flANY CORDEiRO DIAS 

OARMEN SILVIA DE MOURA SOUZA CORTES 

C'4ATAIJJA LIMA NERY 

1rENATAAND9E$A DE CASTRO FERNANDES R 
F1141: 123:•3414.35 	.s.... 	Tsr 33:2Oat Z110o,j, 

11V0s.. 400411144, 	 '1353 41114 	G.1041a. 
4111441 144110. 

CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA 
CERTIDÃO DE REGULARIDADE TÉCNICA 

IaRnNCLU JUUIOR 
Diretor CRF/RA 

Ciiye de Segutarpça: 9c0372123ab5c51aeb23d74ff79f 

ESTACEREIDÃO DEVE SER AFDAJ)AEM UM LUUMVISNFLAO P9ÉJCÜ 
que o eteo a qtn sereklre esaí dd3c, de flejt4aodade Teciuca e$ta intenta reite 

Cr.4,nz4ho flegion& de Fa€,a tendendo ao .xtijo 24 da Lti Fedem] r? 1M59 a, Tido (41< da I.t FettqaJ n'E2011S 
Iítnio'e de tarnaaa de qudcpa ntseLa, etjtfiivinut que esta gtuIizaia duiwde uv IIOrlflO; 

tobeklospeb F armeo~diws flospomã,eis Túuikns,,tk aevith cum alei f1ede,aI rfl3J21/I4. 



NOME DO MEDICO 

CRM 

CPF O 

TERMO DE DECLARA. Ão DE VÍNCULO COMA SANtk CASA DE 

PITAL SÃO VICENTE DE 
PAULO 

Declaro para os devidos fins de direito que faço parte do corpo clínico da 

SANTA CASA DE MISERICOEiDIA DE VITÓRIA DA CONsUISTA entidade 
flbntrópica, inscrita no CNPJ sob o número 15d9626310001-58, com 
endereço na Praça Hercítio Lima, número 95, bairro São Vicente, Vitória da 
Conquista, mantedora do Hospital São Vicente de Paulo, atuando como 
médico em tal nosocÔmio, na especialidade de 

Vitória da Conquistas  DATA. 















2012. 

Ptvf. 1*, O 
Coordenador áa: 
COM-.HUPES/LÍF 

Universidade Federal da Bahia 
Complexo Hospitalar Universftário Prof. Edgard Santos 
COMISSÃO bE PESIDÊNaA MEtJZCÃ...COREME 
Rua Augusto Viana sIn 2 andar - IMrre Canela 
CEP 40110-060- SaIvadoç Bahía, Bva&J, Tel/Fat: 3283-8141 
".maíI";coreniepflpjj 
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CERTIDÃO  

Certifico que de acordo com a documentação existente- nos arquivos da 
Secretaria do Colegiado desta COREME Hospital Universitário Professor 
Edgard Santos, verifiquei que a Médica Ora CAROLiNA OLIVEIRA 
SANTOS, cumpriu o Programa de Residência Mëdíca na especialidade 
CLÍNICA MEDICA durante o período de 01.02.2010 à 31.01.2012 em 
rcglrnc de tempo integral no Hospital Urnvcrsuario Professoi Edgard  Santos, 
totaIizdo 5.760 (Cinco mil, setecentos e- sessenia horas). 

O citado Programa é credenckzdo pela CWRM (Gomiwão Nacional de 
Residência Medica) AMC  (Minzster,o da Educação), segundo Parecer n° 
148/07— Proces qflQifflTt5420p7..g, aprovado em- 31/10/2007, 



Rua Ta V:it1 S Camerqo 128 c&do U1verS!2d - 

Faculdade de Ciências Méd 
'omissão de Residência Médica 

DECLARAÇÃO 

Uecaro para os devidos fins, que o (a) médico (a) CAROLINA 

OLIVEIRA SANTOS admitido (a) por concurso público, cumpriu integralmente o 

Programa de Residënoia Médica em GASTROENTEROLOGIA da Faculdade de 

Ciências Médicas FCMTUNÏCAMp rio período de 01/03/2013 a 2810212015. 

O Programa é credenciado pela Cornissao Nacional de Residència 
Médica (SESu-MEC), por meio do último parecer de credençiamento N° 554/13 de 
11/04/13. 

Campinas, 02 de Março de 2015. 

rdenador 
Prof Dr, Ricardo Mendá Pereira 

ssão de Residência Médica 
FCMkJNICAMP 
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1DÃO DE REGULARIDADE TÉCNICA 
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CARMEN SILVIA DE MOURA SOUZA CORTES 

-v- 
Seg. 01:00 as 07:00 a das _:_ as _:_ / Ter: 01:00 as 07:00 e das :_ as 

009304 	_:_ / Qua 01:00 as 07:00 a das 	as 	'Gui: 01:00 as 07:00 e das 
as : /Sex:01:OOasO7:Ooedss : as : / 

,NT 

011038 

RENATA ANDREIA DE CASTRO FERNANDES MA Seg: 13:00 as 19:00 e das_:_na:/Tsr: 13:00as 19:00 e das_:ss 
/ Coa: 13:00 as 19:00 e das 	as-: / Cal: 13:00 as 19:00 a das 
na : /Ssx:130as10Ú0edas  

009060 

Sug: 19:00 as 01:00 e das _:_ as _:lTsr: 19:00 as 01:00 e das 	as 
/ Oua 19:00 ssOl00 e das _:_ às: 1 Cai: 19:00 as 01:00 e das 
as : ISax:19:OOnsOlOedas : as : / 

CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA 
CERTIDÃO DE REGULARIDADE TÉCNICA 

     

VALIDADE 

3010612020 
CADASTRO NO ORE SOB N- 

005105 

  

REGIONAL 

CRF - BAHIA 

 

     

RAZÃO! DENOMINAÇÃO SOCIAL 

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA DA CONQUISTA 

NOME FANTASIA 

HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA 

NATUREZA DO ESTABELECIMENTO 

FARMÁCIA HOSPITALAR PRIVADA 

ENDEREÇO 

PRACA HERCILIO LIMA 95 

LOCALIDADE 

SAO VICENTE 

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DO ESTABELECIMENTO - SEMANA 
Reg: 00:01 as 12:00 e das 12:00 as 23:59/Ter: 00:01 as 12:00 e das 12:00 as 23:59 / 
Goa: 00:01 as 12:00 e das 12:00 as 23:59! Cai: 00:01 as 12:00 e das 12:00 as 23:59 
/ Ser: 00:01 as 12:00 e das 12:00 as 23:59/ 

'HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DO ESTABELECIMENTO -SABADO 
Horario não cadastrado 

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DO ESTABELECIMENTO - DOMINGO 

Horarto não cadastrado 

CNPJ 

16.196.263A0001-58 

CIDADE 

Vilóde da Conquista 

r 

KATIANY CORDEIRO DIAS 
Ssg: 07:00 as 13:00 e das _: as _:_ 'Ter: 07:00 as 13:00 e das 	as 

008620 	lOas: 07:00 as 13:00 e dns:as:lQai: 07:00 as 13:00 edas 
as 	: lSex:07:OQas 13:Ooedas : as : / 

Or. Alan Oliveira de Brito 
Diretor CRF/BA 

Chave de Segurança be74a404b33df73501444f33a33a3c09 

ESTA CERTIDÃO DEVE SER AFIXADA EM UM LUGAR VISWELAU PúBlico 
Certificam os que o estabelecimento a que se refere esta Certidão de Regularidade Técnica está inscrito neste 
Conselho Regional de Farmácia, atendendo ao artigo 24 da Lei Federal ri! 382O0 e ao Titulo DC da Lei Federal 
ri!  3BDIIG. 

Tratando-se de farmácia de qualquer natureza, certificamos que está regularizada durante os horários 
estabelecidos pelos Farmacêuticos Responsáveis Técnicos, de acordo com a Lei Federal n" 13-021A4 



Tenio de Devoluçào: 

Ao CRF 	 

Eu 
comunico qxe a partir desta data de demSic 
	 pelo estabelecimento de razão social 

recolhendo e devolvendo esta CRT para as providências cab±v 

/ / ,deirc 

do Conselho Regional de Farmácia. 

de 

Local 
	

Data da Comunicação 	-Assinatura do Farsa acS 

Oh ,rvai 

1 - Par i taçàa a qualquer nctrrna relativa à ati%ida rdiSanal, perder  este docnento seu va1or 
podendo a Conselho Reágrnl de Farmácia detenai: o seu recotlirnenb 

2- A baixa de Responsatüidáde Técnka (ItT) deverá ser comi 	pelo profissional 
Reonal deFarmàcia cá Vilãncia Sauitàtia correspondente. 

3 - Na baixa de Responsabilidade Técnica (ItT) será obrigatória a de\Dluçào deste doctnento ao 
Conselho Regional de Farrnkia 

cffGc DEÉFICÃR4flL(cSuTIcA 
EEflUÇÃOPcPP N 5ff'14 

Mt 
:wcím~0à pnfinâcç ene: 

Ccoet Eaflmt de Famick b t enete de eta, os 

ta,as aoc 	 e á, d=a aet 
em taxi coso dxivbxtt dc ca,eç fmçáo at 

W. 

á (cararoca, =asL=Míma de 45Sses a 

CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA 
CERTIDÃO DE REGULARIDADE TÉCNICA 
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SERVIÇO PUBLICO FEDERAL 
CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 7  a RE 

CREFITO-7 

DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE RARA FUNCIONAMENTO (DRF) 

JurisdïàBAFMA 

Razão 

End ereç 

MF SERVIÇOS MËDICOSLTA 

PRAÇA HERCILIO UMA 

VITORIA DA CONQUTI 

06538600000194 

Registro no Crefito-7: RE001389. 

Relação de Resposável(is) Tçi 

60559-F TAYSA BARBOSA DE--5-
Quadro 

EíS

Quadro de Funcionário 

221133-F ANDRÉIA SILVA cLJN 

6872-LTT-F LUCIANA BASTOS 

60559-F TAYSA BARBOSA DE Sib  

bÁ SOUSA CARVALHO 

LAS GRACAS COUTINHO COELHO 

Declaramos a regularidade do titular nos termos da legislação pertinente para desempenho da atividade ligadas ao Exercício profissional da: 

FISIOTERAPIA 

Sede: AV. Tancredo Neves, n°939, Edifício Esplanada Tower, Sala 101, Caminho das Arvores, CEP:41820-021, Salvador/Ba 
Sub sede: Av. Juracy Magalhães, n°3340, Ed. Multiplace Conquista Sul, s/405. Felicia, CEP: 45055-902, Vitória da Conquista/BA 

0800-0717171 (71) 3045-4242 (77) 3421-6520 

Pag. 1 de 1 o 

'(O1. 

VALIDE ESTE DOCUMENTO EM: 

WWW.CREFIT07.GOV.BR  

313ba 

VÁLIDO ATÉ: 01/06/2020 
IMPORTANTE 

Apresentação Obrigatória a Fiscalização 
Esta Declaração deverá ser fixada no Setor de 

Fisioterapia e/ou Terapia Ocupacional em local visível. 





Ministério da Saúde (MS) 
Secretaria de Atenção à Saúde (SAS) 

Departamento de Regulação, Avaliação e controle de Sistemas (DRAC) 
Coordenação-Geral de Sistemas de Informação (CGSI) 

CNES Cadastro Nacional de 

Estabelecimento de Saúde 

Ficha de Estabelecimento Identificação Data: 27/0412020 

CNES: 2487756 	Nome Fantasia: HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO 	 CNPJ: 16.196.26310001 5v,~ 01 

Nome Empresarial: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA DA 	Natureza jurídica: ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVO& 

Logradouro: HERCILIO LIMA 	 Número: 95 	Complemento: TERREO 

Bairro: CENTRO 	 Município: 293330 - VITORIA DA CONQUISTA 	UF: BA 

CEP, 45000-195 	 Telefone: (77) 3425-9900 	Dependência: INDIVIDUAL 	 Reg de Saúde: 020 

Tipo de Estabelecimento: HOSPITAL GERAL 	 Subtipo: -- 

Diretor Clínico/Gerente/Administrador: 	SANDRO BAHIA MARCHESINI 

Cadastrado em: 0611212003 	 Atualização na base local: 03/03/2020 	 Última atualização Nacional: 09/03/2020 

Horário de Funcionamento: SEMPRE ABERTO 

Data desativação: - 	 Motivo desativação:-- 

Gestão: DUPLA 

Esta é una cópia impressa do documento oticial. As informações oficiais atualizadas estão disponíveis no site do CNES (http://cnes.datasus.gov.br). Pag. 1 dei 
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SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITÓRIA DA CONQUISTA - BA 
HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO - CNPJ 16.196.263.0001-58 

DECLARAÇÃO-DEMONSTRAÇ0ES CONTABEIS 2019f 
k'  

A SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE VITÓRIA DA CONQUISTA, inscrita no CNPJ ri0  

16.196.263/0001-58, sito à Praça Hercilio Lima, 95, centro, Vitória da Conquista —Bahia, declara para 

os devidos fins que as demonstrações contábeis do exercício findado em 2019 está em fase de 

conclusão. 
As Demonstrações Contábeis do exercício acima citado, tem o prazo de conclusão até dia 30/06/2020 

conforme Instruções Normativas da Receita Federal e Estatuto Social. Logo, as Demonstrações 

contábeis relativo a 2018 possui validade fiscal. 

Vitória da Conquista, 27 de Abril 2020 

'—'RafaeI Bta/ 
Contadbí 

CRC BA 04169010 

Proibido Reproduzir 
Página 1 de 1 

  



[BALANÇO PATRIMONIAL 

Entidade: 	 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA DA CONQUISTA 

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 
	

CNPJ: 16.196.263/0001-58 

Número do Ordem do Livro: 37 

Período Selecionado: 	01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018 

ATIVO 

ATIVO CIRCULANTE 

DISPONÍVEL 

CAIXA 

BANCOS CONTAS DEPÓSITOS 

CONTAS BANCARIAS - SUBVENÇÓES 

CONTAS BANCARIAS - OUTROS REC. 
SUJEITOS A REST. 

(-) VALORES MOBILIÁRIOS - MERCADO 
DE CAPITAIS INTERNO 

VALORES MOBILIAMOS - APLIC 
OUTROS REC. SUJ. A RÉS 

ESTOQUES 

ESTOQUES 

ALMOXARIFADO 

CRÉDITOS 

ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES 

CLIENTES 

ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS 

CHEQUES E ORDENS A RECEBER 

OUTROS CRÉDITOS A RECEBER 

(-) DESPESAS FINANCEIRAS 

(-) CONTAS RETIFICADORAS 

(-) (-) PROVISÕES PARA CRÉDITOS DE 
LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA 

ATIVO NÃO CIRCULANTE 

INVESTIMENTOS 

PARTICIPAÇÕES PERMANENTES EM 
COLIGADAS OU CONTROLA 

IMÓVEIS DESTINADOS A RENDA 

(-) (-) DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO 
ACUMULADA 

IMOBILIZADO 

TERRENOS 

EDIFICIOS E CONSTRUÇÕES 

MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E 
INSTALAÇÕES HOSPITALARES 

R$ 46.771.044,13 

R$ 1638612632 

R$ 3.290.501,59 

R$ 12.703,40 

R$ 223.235,17 

R$ 32.023,63 

R$ 542,90 

R$ (0,00) 

R$ 3.021.996,49 

R$ 738.476,32 

R$ 615.640,85 

R$ 122.835,47 

R$ 16.035.121,42 

R$ 11 9W6,45 

R$ 15806501 64 

R$2347670 

R$ 4.395,97 

R$ 81.650,66 

R$ (0,00) 

R$ (1.677.973,01) 

R$ (1.677.973,01) 

R$ 28.384.917,81 

R$ 1.288.573,50 

R$ 1.520,00 

R$ 1.490.000,00 

R$ (202.946,50) 

R$ 27.089.490,99 

R$ 2.141.600,00 

R$ 27 545 461 38 

R$ 2.197.81 2,51 

R$ 47.317.985,90 

R$ 19391 95839 

R$ 5.418.088,41 

R$ 13.041,68 

R$ 510.020,13 

R$ 36.468,05 

R$ 780,04 

R$ (0,00) 

R$ 4.857.778,51 

R$ 1.562.570,91 

R$ 1.393.031,97 

R$ 169.538,94 

R$ 14.089.272,08 

R$ 81.011,80 

R$ 1392897731 

R$1500000 

R$ 9.000,00 

R$ 55.282,97 

R$ (0,00) 

R$ (1.677.973,01) 

R$ (1.677.973,01) 

R$ 27.926.027,51 

R$ 1.259.618,42 

R$ 1.520,00 

R$ 1.490.00000 

R$ (231.901,58) 

R$ 26.660.580,95 

R$ 2.141.600,00 

R$ 27 852 920 35 

R$ 2.452.485,16 

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 
13.D5.C8.89.E0.40.64.FB.50.2C.41 .BA.9F.1A.25.IA.6F.34.B7,18-7, nos termos do Decreto n°9555/2018. 

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped 

Versão 6.0.5 do Visualizador 	 Página 1 de 3 
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BALANÇO PAfRMONIAL 

Entidade: 	 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA DA CONQUISTA 

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 
	

CNFJ: 16.196.263/0001-58 

Número de Ordem do Livro: 37 

Período Selecionado: 	01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018 

	Saldo Final 
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E 

INSTALAÇÕES NÃO HOSPITALA 

VEICULOS 

MÓVEIS E UTENSÍLIOS HOSPITALARES 

MÓVEIS E UTENSILIOS NÃO 
HOSPITALARES 

INFORMÁTICA 

(-) (-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES' 
ACUMULADAS 

INTANGÍVEL 

SOFTWARE OU PROGRAMA DE 
COMPUTADOR 

AMORTIZAÇÃO DO INTANGÍVEL 

PASSIVO 

PASSIVO CIRCULANTE 

OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO 

FORNECEDORES 

EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A 
CURTO PRAZO 

TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES 

FGTS E CONTRIBUIÇÃO 
PREVIDENCIÁRIA 

RETENÇÕES DE IMPOSTOS E 
CONTRIBUIÇÕES 

PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS E 
CONTRIBUIÇÕES 

OBRIGAÇÕES COM PESSOAL 

OUTRAS OBRIGAÇÕES 

PROVISÕES 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSIST 
MEDICO HOSPITALAR 

PASSIVO NÃO CIRCULANTE 

OBRIGAÇÕES ALONGO PRAZO 

FORNECEDORES 

EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A 
LONGO PRAZO 

FGTS E CONTRIBUIÇÃO 
PREVIDENCIÁRIA 

RETENÇÕES DE IMPOSTOS E 
CONTRIBUIÇÕES 

PARCELAMENTO DE TRIBUTOS E  

	

R$ 3.712.275,45 	 R$ 807.234,37 

	

R$ 84.584,87 	 R$ 123.407,50 

	

R$ 76B.836,33 	 R$ 554.747,85 

	

R$ 509.510,28 	 R$ 138.315,12 

	

R$ 49213486 	 R$ 39846787 

	

R$ (10.362.724,69) 	 R$ (7.808.597,27) 

	

R$685332 	 R$582814 

	

R$ 22.523,00 	 R$ 22.523,00 

	

R$(1566968) 	 R$(1669486) 

	

R$46.771.044,13 	 R$ 47.317.985,90 

	

R$ 18.657.871,47 	 R$ 18.482.254,70 

	

R$ 18.657.871,47 	 R$ 18.482.264,70 

	

R$ 6.440.910,50 	 R$ 6.296.895,15 

	

R$ 3.450.812,32 	 R$ 3.247.403,37 

	

R$ 61.463,62 	 R$ 12.531,73 

	

R$ 1.599.023,87 	 R$ 2.024.785,12 

	

R$ 216.663,71 	 R$ 375.061,21 

	

R$ 0,00 	 R$ 0,00 

	

R$ 1.373.275,30 	 R$ 1.382.117,48 

	

R$ 105.782,66 	 R$310.074,28 

	

R$ 2.965.117,50 	 R$ 2.965.117,50 

	

R$ 2.444.821,99 	 R$ 1.868.278,86 

	

R$ 9.759.647,38 	 R$ 11.372.132,42 

	

R$ 9.759.647,38 	 R$ 11.372.132,42 

	

R$ 68.875,02 	 R5000 

	

R$ 5.568.676,96 	 R$ 8.066.666,72 

	

R$ 2.449.131,09 	 R$ 1.632.501,39 

	

R$ 1.656.089,51 	 R$ 1.656.089,51 

	

R$ 16.874,80 	 R$ 16.874,80 

Este documento é parte integrante de escrituração Cuja autenticação se Comprova pelo recibo de número 
13.D5.C8.89.E0.40.64.FB.5C.2C.41 .BA.9F.1A.25.1A.6F.34.B7.l8-7, nos termos do Decreto n°9.555/2018. 

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital — Sped 

Versão 6.0.5 do Visualizador 	 Página 2 de 3 



Entidade: 	 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA DA CONQUISTA 

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 
	

CNRJ: 16.196.263/0001-58 

Número de Ordem do Livro: 37 

Período Selecionado: 	01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018 

--- 

BALANÇO PATRIMONIAL 

CONTRIBUIÇÕES 

	 	 a Saldo Final  

PATRIMONIO LIQUIDO R$ 18.353.525,28 R$ 17.463.588,78 

PATRIMONIO SOCIAL R$0,00 R$ 000 

FUNDO PATRIMONIAL R$ 0,00 R$ 0,00 

AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL R$ 21.834.772,83 R$ 21.385.160,05 

AJUSTES ÀS NORMAS INTERNACIONAIS 
DE CONTABILIDADE R$ 24.785.286,83 R$ 24.785.286,83 

(-) (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA R$ (2.950.514,00) R$ (3.400.126,78) 

(-) SuPERÃVLrS/DÊFICITS R$ (3.481.247,55) R$ (3.921.571,27) 

(-) SUPERÁVITSJDÉFICITS ACUMULADOS R$ (3.481.247,55) R$ (3.921.571,27) 

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 
13.D5.C8.89.E0.40.64.FB,5C,2C,41 .BA.9F.1A.25.IA.6F.34.87.18-7, nos termos do Decreto n°9.555/2018. 
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DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO 

  

Entidade: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA DA CONQUISTA 

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 	 CNPJ: 16.196.263/0001-58 

Número de Ordem do Livro: 37 

Período Selecionado: 	01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018 

RECEITA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE 

R$ 73.150.352,23 

R$ 73.150.352,23 

R$ 72.055.871,64 

PACIENTES PARTICULARES R$ 7.000.229,64 

CONVÊNIOS - SUS R$ 24.968.020,44 

CONVÊNIOS - OUTROS R$ 37.424.011,30 

DOAÇÕES/SUBVENÇÕES R$186.380,01 

DOAÇÕES R$ 73.248,05 

OUTRAS R$ 930.43816 

EMENDAS PARLAMENTARES R$ 1.693.068,00 

(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA R$ (209.52396) 

RECEITAS FINANCEIRAS R$ 644.926,41 

RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS R$ 193.712,24 

OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS R$451.214,17 

RECEITAS PATRIMONIAIS R$ 439.554,18 

ALUGUEL R$ 439.554,18 

(-) DESPESAS R$ (71.942.710,15) 

(-) DESPESAS OPERACIONAIS R$ (71.942.710, 15) 

(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS R$ (22.236.095,16) 

(-) REMUNERAÇÕES E EMPREGADOS R$ (16.669.907,73) 

() INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS R$ (441.410.00) 

(-) DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS R$ (1.760.295,45) 
(-) DESPESAS COM APERFEIÇOAMENTO 

PROFISSIONAL R$ (16.099,71) 

(-) DESPESAS COM TRANSPORTES DE EMPREGADOS R$ (503.217,40) 
(-) PROVISÕES PARA FÉRIAS E 139 SALÁRIO DOS 

EMPREGADOS R$ (2.845.164,87) 

(-) DESPESAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PESSOA 
FISICA R$ (11.218.731,49) 

(-) DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS R$ (11.218.731,49) 
(-) DESPESAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR 

PESSOAS JURÍDIC R$ (20.475.246,45) 

(-) DESPESAS COM EXPEDIENTE R$ (13.170.671,62) 

(-) MATERIAL DE EXPEDIENTE R$ (13.170.671,62) 

(-) ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO R$ (932.751,35) 

(-) DONATIVOS R$ (4.955,60) 

(-) DESPESAS COM TRIBUTOS R$ (35.250,49) 

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 
13.D5.C8.89,E0.40.64FB5C2c41BA9F1&251A6F34B718j nos termos do Decreto n°9.555/2018. 

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital — Sped 
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DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO 

Entidade: 
	

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA DA CONQUISTA 

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 
	

CNPJ: 16.196.263/0001-58 

Número de Ordem do livro: 37 

iodo Selecionado: 	01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018 

(-) DESPESAS JUDICIAIS R$ (110.060,77) 

(-) DESPESAS FINANCEIRAS R$ (3.550.937,46) 

(-) PROVISÃO PARA PERDAS DE CRÉDITO R$ (000) 

(-) DESPESAS RESIDÊNCIA MÉDICA R$ (208.009,76) 

(-) CUSTOS R$ (0,00) 

      

      

Este documento é parte integrante de escrituração Cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 
13.D5.C8.89.E0.40.64.pB5c2c41 .BA.9FiA.25.1A.6F.34.B7 -ij nos termos do Decreto n° 9.555/2018. 
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Livro Diário 
	

h1/01/2018 a 31/12/2018 

NATUREZA DO UVRO 
	

NÚMERO DO LIVRO 

Livro diario (completo, sem escrituracao auxiliar) 
	

37 
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NIRE 
	

CNPJ 

16.196.263/0001-58 

NOME EMPRESARIAL 

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA DA CONQUISTA 

    

Signatário da ECO com e-CNPJ 
Pi 

Outros 

Cantador 

ou e- 16196263000158 

08790078500 

05300459585 

SANTA CASA DE 
MISERICORDIA DE 

VITORIA DA 
CONQUIST:161 9626300 

ABMAEL ALVES DE 
BRITO:08790078500 

RAFAEL MARTINS BRAZ 
OLIVEIRA:05300459585 

207191560554936658 
330229418498994859 

5 

290498583922255036 
444045442992223879 

11 1 85 
489592565115547855 

.476569846066868879 
28 

26/07/2017 a 
2510712020 

09/07/2018 a 
08/07/2021 

09/07/2018 a 
08/07/2021 

Não 

Sim 

Não 

NÚMERO DO RECIBO: 

1 3.D5.C8.89.EO.4O.64.FB.5C.2C.41 .BA. 
9F.1A.25.1A.6F.3437.1 8-7 

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo nos termos do Decreto n°9.55512018, dispensando-se qualquer outra forma 
de autenticação. Este recibo comprova a autenticação. 



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA 
www.pmvc.com.br  

Comissão Permanente de Licitação 

ATA DE DISPENSA DE LICITAÇÃO  N° DL 097/2020 SMS 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N°20.618/2020 

Aos vinte e quatro dias do mês de abril do ano de dois mi; e vinte, reuniu-se a Comissão Permanente de 
Licitação composta pelos seguintes membros: Presidente, Sra. Zilmária Pereira dos Santos, primeira 
relatora, Sra, Valdirene Alves Macedo e segundo relator Sr. Dione de Jesus Santos, para apreciar pedido 
de contratação da empresa para prestação de serviços de saúde ambulatoriais de apoio diagnóstico e 
terapêutico, hospitalares de média e alta complexidade no âmbito do Sistema único de Saúde - SUS para 
pacientes suspeitos e/ou confirmados de COVID 19, junto à Secretaria Municipal de Vitória da Conquista, 
solicitado através do Protocolo n° 20.61 8/2020 - Diretoria de Regulação Controle e Avaliação do SUS, 
tendo como ordenadora de despesa a Sra. Ramona Cerqueira Pereira, com a finalidade de contratação 
direta por Dispensa de Licitação da pessoa jurídica SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA DA 
CONQUISTA, com endereço à Praça Hercílio Lima, n°  95, Bairro: Centro, Vitória da Conquista/BA, CEP - 
45.000-195, nscrita no CNPJ/MF sob o n°  16.196.263/0001-58. A presente contratação da prestação de 
serviço supracitada será utilizada pela Secretaria Municipal de Saúde de Vitória da Conquista/BA. A 
Constituição Federal de 1988 afirma que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante 
políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos, ao acesso 
universal e igualitário às ações e serviços de saúde de promoção, proteção, tratamento e recuperação. As 
ações e serviços obedecem aos priricípos de: 1- Universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos 
os níveis de assistência II- Integralidade de assistência em todos os níveis de complexidade do sistema. 11!-
Igualdade da assistência à saúde por meio da conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais 
e humanos lo Estado e dos Municípios na prestação de serviços de assistência à saúde da população. 
Considerar do a atual pandemia de COVID-19, doença infecciosa causada pelo novo Coronavírus, 
identificado pCiB primeira vez em Dezembro de 2019 na China que já provocou até o momento 194.000 
mortes em todo o mundo sendo 3.408 no Brasil. Considerando os dados divulgados pelo Ministério da 
Saúde corno Taxa de Letalidade de 5,5%, inexistência de vacina, ausência de tratamento totalmente eficaz 
para o novo Coronavírus, como também o atual cenário epidemiológico do município de Vitória da 
Conquista que registrava em 07 de abril de 2020, 05 (cinco) casos confirmados passando a registrar em 23 
de abril de 2020, 23 (vinte e três) casos confirmados de COVIL) 19 e 01 (um) óbito em 13 de abril de 2020. 
Assim, torna-se imperiosa a realização de Contratação da entidade filantrópica Santa Casa de 
Misericó't!ie em caráter emergencial na modalidade dispensa de licitação, para atendimento às demandas 
no município de Vitória da Conquista no tocante à pandemia de 'DaVID 19. Em face do exposto e com base 
no arcabouço jurtdico-legal que institui normas para licitações e contratos da Administração Pública há 
prerrogativa relacionada à contratação para suprir de imediato uma demanda/necessidade de natureza 
urgente, que permita continuidade dos serviços públicos essenciais, inadiáveis e de responsabilidade do 
Município. Em relação às situações em que é dispensável o processo de licitação, encontra-se a situação 
emergencia!, inciso IV do Artigo 24, da Lei n° 8.666193: Art. 24. E dispensável a licitação: [ --- ] IV - nos casos 
de emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada urgência de atendimento de situação que 
possa ocasiona,  prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros 
bens, púbicos ou particulares, e somente para os bens necessários ao atendimento da situação 
emergencial ou calamitosa e para as parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas no prazo 
máximo de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos e ininterruptos, cortados da ocorrência da emergência 
ou calamidade, vedada a prorrogação dos respectivos contratos (BRASIL, 1993). Deste modo, faz-se 
necessária a realização de contrato emergencisi com a entidade filantrópica Santa Casa de Misericórdia, 
no intuito de evitar a desassistência à população de Vitória da Conquista, permitindo assim um atendimento 
universal, integral e equânime aos usuários do SUS com suspeita e/ou confirmação do novo Coronavirus. A 
Lei Federal n°  13.979/2020, publicada pelo governo federal, apresenta medidas para enfrentamento da 
emergência de saúde pública por conta do Coronavírus, entre elas, a que reforça a possibilidade de 
dispensar a licitação para aquisição de bens, serviços e insumos de saúde destinados ao combate do vírus. 
A dispersa é temporária e aphicase apenas enquanto perdurar a emergência de saúde pública de 
importância internacional decorrente do coronavirus declarada no dia 4 de fevereiro do corrente ano. É de 
conhecimento geral. que não é rápido licitar, por mais que os setores responsáveis estejam extremamente 
preparados, o que não é uma realidade nas Prefeituras. o tempo necessário para concluir uma licitação a, 
portanto, ter um contratado é longo. Diante do cenário paridemiolõgico, tempo é uma variável decisiva e 
crucial na consecução das atividades de prevenção e combate ao Coronavírus, portanto, far-se-á 

(H 
Secretaria Municipal de Saúde 
Rua Rotary Ciu'o, nQ 059, Centro 
Telefone; (77) 3429-7412 
e-mail: icitaçosaudevc2ú17c5'gniail.corn 

www.pmvc.ba.gov.br  
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PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA 
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Comissão Permanente de Licitação 

   

Voto 

Ncrt!u re .  

      

necessária a presente contratação por dispensa de licitação. A presente contratação fundamenta-se no art. 
4°  da Lei Federal n°  13.979/2020 C/C com o artigo 26 da Lei Federal n°  8.666/93. Afirma o setor solicitante 
que a empresa SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA DA CONQUISTA será contratada com 
intuito de disponibilizar 20 (vinte) leitos clínicos e 10 (dez) leitos de UTI para atendimento aos pacientes de 
COVID-19. faz referência à meta de 120 (cento e vinte) AIH/rnês com 100% de taxa de ocupação, média de 
permanência de 5 (cinco) dias por paciente. Nesse diapasão, observa-se a subsunção da pretensa 
contratação direta, salientando ainda o que nos assevera o art. 26 do mesmo diploma legal quanto ã 
necessidade de formalização de devido procedimento admiristrativo, no qual estejam consignadas a 
caracterização da situação de emergência, razão da escolha do fornecedor e a justificativa do preço. Desta 
forma, a referida contratação atende ao interesse público e respeita as normas impostas pelo artigo 24, IV, 
da Lei n°. 8.666/93, uma vez que já não há tempo suficiente para realizar um certame licitatôrio, com os 
prazos e as formahdades que a lei exge sob a iminência de ocasionar maiores danos aos usuários do SUS 
e demais atendimentos essenciais à  população. A confirmação deste entendimento está no fato de que na 
correspondência que solicita o presente processo, há manifestação de concordância com a escolha do 
fornecedor executante, bem como, com a compatibilidade do valor apresentado pela pretensa contratada, 
informação confirmada através da aposição da Sra. Ramona Cerqueira Pereira, Secretária Municipal de 
Saúde a responsável pela contratação analisada. Em relação ao valor estimado para Média Complexidade 
Hospitalar (Pós-fixado) utilizou-se como base a PORTARIA N° 245, de 24 de março de 2020 do Ministério 
da Saúde. Quanto aos valores referentes aos leitos de UTI utilizou-se por base a PORTARIA N° 568, de 26 
de março de 2020 do Ministério da Saúde e quanto aos leitos de retaguarda, a PORTARIA N° 140, de 09 de 
abril de 2020 da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia - SESAB. O objeto a ser avençado terá por 
Fonte de Recurso: 14.4. Projeto Atividade: 2120, Elemento de Despesa: 33.90.39.00, Sub-elemento: 
99065 Valor de R$ 3.458,400,00 (três milhões quatrocentos e cinquenta e oito mil e quatrocentos 
reais) A ptsenta contratação terá vigência de 90 (noventa) dias a contar da sua assinatura. Portanto, tendo 
a Admina:'açc verificado o atendimento da demanda solicitada e constatado que o valor apresentado pelo 
pretenso contratado, corresponde àquele praticado no mercado, resolve, a Comissão de Licitação julgar 
DISPENSÁVEL o processo administrativo em tela com base no art. 40  da Lei Federal n°  13.979/2020 C/C 
com o artigo 26 da Lei Federal n°  8.666/93 e no Parecer Jurídico n° 110/2020 (PGM!SMS) emitido pela 
Procuradoria Jurídica em 24 de abril de 2020, assinado pelo procurador jurídico da Saúde. Sr. Edmundo 
Ribeiro Neto. Ressalta-se que a consulta acerca da regularidade fiscal no tocante ao presente contrato foi 
realizada pela comissão, encontrando-se rio presente momento, regular conforme certidões emitidas na 
ocasião acostadas aos autos. Nada mais havendo a tratar eu. Valdirene Alves Macedo, lavrei a presente 
ata, que duto e assino juntamente com os demais membros da Comissão. 

Vitória da Conquista, 24 de abril de 2020. 

~k.  Santos 
Presidenta Comissão de Licitacão 

Valdiret'Zfs Macedo 
Primeiç44) Relator(a) 

ione'Àdieius Santos 

eg'Jndo(a) Relator(a) 

Adjudico e Homologo 

Secretaria Municipal de Saúde 
Rua Rotary Duo, n°059, Centro 
Telefone: (;7j 34JC- 7412 
e-mail: itcituç.o:;-u. 'Jec2D.7@grnad.cnn 

www. pni cc. ba .gov. b r 
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Santos, lavrei a presente ata, que dato e assino juntamente com os 
da Comissão. 

Vitória da Conquista, 24 de abril de 2020. 

Zilmária Pereira dos Santos 
Presidente Comissão de Licitação 

Dione de Jesus Santos 
Primeiro(a) Relator(a) 

Marielson Alves Silva 
Segundo (a) Relator(a) 

Adjudico e Homologo 
Ramona Cerqueira Pereira 

Secretária Municipal de Saúde - Interina 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 20.618/2020 

Aos vinte e quatro dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte, reuniu-se a 
Comissão Permanente de Licitação, composta pelos seguintes membros: Presidente, 
Sra. Zilmárja Pereira dos Santos, primeira relatora, Sra. Valdirene Alves Macedo 
e segundo relator Sr. Dione de Jesus Santos, para apreciar pedido de contratação 
da empresa para prestação de serviços de saúde ambulatoriais de apoio diagnóstico 
e terapêutico, hospitalares de média e alta complexidade no âmbito do Sistema único 
de Saúde - SUS para pacientes suspeitos e/ou confirmados de COVID 19, junto à 
Secretaria Municipal de Vitória da Conquista, solicitado através do Protocolo n° 
20.618/2020 - Diretoria de Regulação Controle e Avaliação do SUS, tendo como ordenadora de despesa a Sra. Ramona Cerqueira Pereira, com a finalidade de 
contratação direta por Dispensa de Licitação da pessoa jurídica SANTA CASA DE 
MISERICORDIA DE VITORIA DA CONQUISTA, com endereço à Praça Hercílio 
Lima, n° 95, Bairro: Centro, Vitória da Conquista/BA, CEP - 45.000-195, inscrita no 
CNPJ/MF sob o n° 16.196.263/0001-58. A presente contratação da prestação de 
serviço supracitada será utilizada pela Secretaria Municipal de Saúde de Vitória da 
Conquista/BA. A Constituição Federal de 1988 afirma que a saúde é direito de todos 
e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à 
redução do risco de doença e de outros agravos, ao acesso universal e igualitário às 
ações e serviços de saúde de promoção, proteção, tratamento e recuperação. As 
ações e serviços obedecem aos princípios de: 1- Universalidade de acesso aos 
serviços de saúde em todos os níveis de assistência. II- Integralidade de assistência 
em todos os níveis de complexidade do sistema. III- Igualdade da assistência à saúde 
por meio da conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos 

dom.pmvc.ba.govbr 
Documente, assinado digftafmente conforme PIIP n2.20O-2J2ooi de 24/08/200.1, que instituía in*a-estrutirade Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil 
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do Estado e dos Municípios na prestação de serviços de assistência à sa'&tLed 
população. Considerando a atual pandemia de COVID-19, doença infecciosa 
causada pelo novo Coronavírus, identificado pela primeira vez em Dezembro de 2019 
na China que já provocou até o momento 194.000 mortes em todo o mundo sendo 
3.408 no Brasil. Considerando os dados divulgados pelo Ministério da Saúde como 
Taxa de Letalidade de 5,5%, inexistência de vacina, ausência de tratamento 
totalmente eficaz para o novo Coronavírus, como também o atual cenário 
epidemiológico do município de Vitória da Conquista que registrava em 07 de abril de 
2020, 05 (cinco) casos confirmados passando a registrar em 23 de abril de 2020, 23 
(vinte e três) casos confirmados de COVID 19 e 01 (um) óbito em 13 de abril de 2020. 
Assim, torna-se imperiosa a realização de Contratação da entidade filantrópica 
Santa Casa de Misericórdia em caráter emergencial na modalidade dispensa de 
licitação, para atendimento às demandas no município de Vitória da Conquista no 
tocante à pandemia de COVID 19. Em face do exposto e com base no arcabouço 
jurídico-legal que institui normas para licitações e contratos da Administração Pública 
há prerrogativa relacionada à contratação para suprir de imediato uma 
demanda/necessidade de natureza urgente, que permita continuidade dos serviços 
públicos essenciais, inadiáveis e de responsabilidade do Município. Em relação às 
situações em que é dispensável o processo de licitação, encontra-se a situação 
emergencial, inciso IV do Artigo 24, da Lei n°.8.666/93: Art. 24. E dispensável a 
licitação: [ ... ] IV - nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando 
caracterizada urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou 
comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, 
públicos ou particulares, e somente para os bens necessários ao atendimento da 
situação emergencial ou calamitosa e para as parcelas de obras e serviços que 
possam ser concluídas no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos e 
ininterruptos, contados da ocorrência da emergência ou calamidade, vedada a 
prorrogação dos respectivos contratos (BRASIL, 1993). Deste modo, faz-se 
necessária a realização de contrato emergencial com a entidade filantrópica Santa 
Casa de Misericórdia, no intuito de evitar a desassistência à população de Vitória da 
Conquista, permitindo assim um atendimento universal, integral e equânime aos 
usuários do SUS com suspeita e/ou confirmação do novo Coronavírus. A Lei Federal 
n° 13.979/2020, publicada pelo governo federal, apresenta medidas para 
enfrentamento da emergência de saúde pública por conta do Coronavírus, entre elas, 
a que reforça a possibilidade de dispensar a licitação para aquisição de bens, 
serviços e insumos de saúde destinados ao combate do vírus. A dispensa é 
temporária e aplica-se apenas enquanto perdurar a emergência de saúde pública de 
importância internacional decorrente do coronavj'rus declarada no dia 4 de fevereiro 
do corrente ano. E de conhecimento geral, que não é rápido licitar, por mais que os 
setores responsáveis estejam extremamente preparados, o que não é uma realidade 
nas Prefeituras, o tempo necessário para concluir uma licitação e, portanto, ter um 
contratado é longo. Diante do cenário pandemiológico, tempo é uma variável decisiva 
e crucial na consecução das atividades de prevenção e combate ao Coronavírus, 
portanto, far-se-á necessária a presente contratação por dispensa de licitação. A 
presente contratação fundamenta-se no ar-t. 40 da Lei Federal n° 13.979/2020 C/C 

dom.pmvc.ba.gov.br  
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com o artigo 26 da Lei Federal n° 8.666/93. Afirma o setor solicitante que a 
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA DA CONQUISTA será contr4tãfra 
com intuito de disponibilizar 20 (vinte) leitos clínicos e 10 (dez) leitos de UTI para 
atendimento aos pacientes de COVID-19, faz referência à meta de 120 (cento e vinte) 
AIH/mês com 100% de taxa de ocupação, média de permanência de 5 (cinco) dias 
por paciente. Nesse diapasão, observa-se a subsunção cia pretensa contrataçao 
direta, salientando ainda o que nos assevera o art. 26 do mesmo diploma legal 
quanto à necessidade de formalização de devido procedimento administrativo, no 
qual estejam consignadas a caracterização da situação de emergência, razão da 
escolha do fornecedor e a justificativa do preço. Desta forma, a referida contratação 
atende ao interesse público e respeita as normas impostas pelo artigo 24, IV, da Lei 
n°. 8.666/93, uma vez que já não há tempo suficiente para realizar um certame 
licitatório, com os prazos e as formalidades que a lei exige sob a iminência de 
ocasionar maiores danos aos usuários do SUS e demais atendimentos essenciais à 
população. A confirmação deste entendimento está no fato de que na 
correspondência que solicita o presente processo, há manifestação de concordância 
com a escolha do fornecedor executante, bem como, com a compatibilidade do valor 
apresentado pela pretensa contratada, informação confirmada através da aposição da 
Sra. Ramona Cerqueira Pereira, Secretária Municipal de Saúde e responsável pela 
contratação analisada. Em relação ao valor estimado para Média Complexidade 
Hospitalar (Pós-fixado) utilizou-se como base a PORTARIA N° 245, de 24 de março 
de 2020 do Ministério da Saúde. Quanto aos valores referentes aos leitos de UTI 
utilizou-se por base a PORTARIA N° 568, de 26 de março de 2020 do Ministério da 
Saúde e quanto aos leitos de retaguarda, a PORTARIA N° 140, de 09 de abril de 
2020 da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia - SESAB. O objeto a ser avençado 
terá por Fonte de Recurso: 14.4, Projeto Atividade: 2120, Elemento de Despesa: 
33.90.39.00, Sub-elemento: 99065 - Valor de R$ 3.458.400,00 (três milhões 
quatrocentos e cinquenta e oito mil e quatrocentos reais) A presente contratação 
terá vigência de 90 (noventa) dias a contar da sua assinatura. Portanto, tendo a 
Administração verificado o atendimento da demanda solicitada e constatado que o 
valor apresentado pelo pretenso contratado, corresponde àquele praticado no 
mercado, resolve, a Comissão de Licitação julgar DISPENSÁVEL o processo 
administrativo em tela com base no art. 40 da Lei Federal n° 13.979/2020 C/C com o 
artigo 26 da Lei Federal n° 8.666/93 e no Parecer Jurídico n° 110/2020 (PGM/SMS) emitido pela Procuradoria Jurídica em 24 de abril de 2020, assinado pelo procurador 
jurídico da Saúde, Sr. Edmundo Ribeiro Neto. Ressalta-se que a consulta acerca da 
regularidade fiscal no tocante ao presente contrato foi realizada pela comissão, 
encontrando-se no presente momento, regular conforme certidões emitidas na 
ocasião acostadas aos autos. Nada mais havendo a tratar eu, Valdirene Alves 
Macedo, lavrei a presente ata, que dato e assino juntamente com os demais 
membros da Comissão. 

Vitória da Conquista, 24 de abril de 2020. 

Zilmária Pereira dos Santos 
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Presidente Comissão de Licitação 

Valdirene Alves Macedo 
Primeiro(a) Relator(a) 

Dione de Jesus Santos 
Segundo(a) Relator(a) 

Adjudico e Homologo 
Ramona Cerqueira Pereira 

Secretária Municipal de Saúde 
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Processo n.° 52.434/2019 
AVISO DE RETIFICAÇÃO 

O MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA - BAHIA, por intermédio da Secretaria 
Municipal de Educação - SMED, torna público a todos os interessados a 
RETIFICAÇÃO AO EDITAL, ora publicado no Diário Oficial da União, seção 03, n.° 77, 
quinta-feira, 23 de abril de 2020 e Diário Oficial do Município Ano 13, Edição: 2.611, 
quinta-feira, 23 de abril de 2020, referente ao objeto de contratação do referido edital. 
De modo que onde se lê: "contratação de empresa especializada no fornecimento de 
fornecimento de massa corrida, tinta e acessórios de pintura. 
Leia se: "contratação de empresa especializada no fornecimento de ferramentas." 

Vitória da Conquista, 24 de abril de 2020 

Sergio Nascimento Santos 
Pregoeiro 

Publicada no Diário Oficial do Município, Ano 13, N° 2.597, página 46-47, edição do 
dia 06 de abril de 2020 e no Diário Oficial da União publicado em 07/04/2020, edição 

dom.pmvc.ba.govbr 
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Cl N°01812020 

Protocolo - 20618/2020 

SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL COM A SANTA CASA DE MISERICÕRDIA DE 
VITÓRIA DA CONQUISTA PARA ATENDIMENTO À PANDEMIA DE COVID 19. 

Vitória da Conquista, 24 de abril de 2020 

Da: Diretoria de Regulação, Controle e Avaliação do SUS 
Para: Coordenação de Apoio Técnico Administrativo 

Prezados, 

Venho por meio desta, informar a vossa senhoria que foi realizada a primeira 

RETIFICAÇÃO do Termo de Referência para contratação por Dispensa de Licitação, 

da entidade filantrópica Santa Casa de Misericórdia de Vitória da Conquista. 

. Onde se lê: 

Programação Orçamentária 

1 - Pós-Fixado Mensal R$ Total R$ (Trimestral) 

LEITOSCLÍNICOS - COVID 
19 

R$ 486.400,00 R$ 1.459.200,00 

PRODUÇÃO DE MÉDIA 
COMPLEXIDADE 
HOSPITALAR 

R$ 180.000,00 R$ 540.000,00 

Subtotal 1 R$ 666.400,00 1.999.200,00 

2 - Pré-Fixado Mensal R$ Total R$ 

LEITOS DE UTI - COVID 19 
486.400,00 R$ 1.459.200,00 

Subtotal 2 R$ 486.400,00 R$ 1.459.200,00 

Total 1.152.800,00 R$ 3.458,400,00 

Rua Rotary Club, 69, Centro 
Fone: (77) 3429-7400/3429-7426 (recepção); 3429-7408 (gabinete); 3429-7407 (fax) 
CEP 45040-150 - Vitória da Conquista - Bahia 
gabsaudevc@hotrnaiI.com  
www.pmvc.ba.gov.br  



90 270 	R$ 144.000,00 	 R$ 432.000,00 

LEITOS DE 

RETAGUARDA 

UTI ADULTO - 

TIPO II 
R$ 1600,00 10 

Süvanq Pia 1. N 
Mafrí- a 

fl!reWriO de Regula ção Controle 

Silvana PntQMavet'4éPã 
DIRETORIA DE REGULAÇÃO, CONTROLE E AVALIAÇÃO 

Atenciosamente, 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA 

Secretaria de Saúde 

www.pmvc.ba.gov.br  

   

e Leia-se 

A unidade hospitalar credenciada se compromete a atender um número de diarias hospitalares de leitos UTI 

trimestrais 900 e leitos de Retaguarda trimestrais de 1.800 de acordo com o número de leitos operacionais 

contratados e cadastrados pelo SUS - Sistema Único de Saúde, dedicando ao SUS 100% (a totalidade) de seus leitos 

contratual iza dos. 

Rua Rotary Club, 69, Centro 
Fone: (77) 3429-740013429-7426 (recepção); 3429-7408 (gabinete); 3429-7407 (fax) 
CEP 45040-150 - Vitória da Conquista - Bahia 
gabsaudevc@hotmail.com  
www.pmvc.ba.gov.br  
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7$ 

Secretaria Municipht4'd 
Diretoria Admfl@iyá 

Coordenação de Apoio Técnico AdmiHityãfivo 

ns' 

AVISO DE RETIFICAÇÃO 
ATA DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° DL 097/2020 SMS 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 20.618/2020 

Publicada no Diário Oficial do Município, Ano 13, Edição 2.612 páginas 27 a 30, sexta-feira, 24 de abril 
de 2020, informamos a todos os interessados a retificação da Ata de Dispensa de Licitação conforme segue: 

ONDE SE LÊ: 

Valor de 14$ 3.458.400,00 (três milhões quatrocentos e cinquenta e oito mil e quatrocentos reais) 

LEIA-SE AGORA: 

Valor de R$ 2.880.000,00 (dois milhões oitocentos e oitenta mil reais) 

Vitória da Conquista, 30 de abril 2020. 

ZiIrná%i4dos Santos 

Presidente Comissão de Licitação 

Rua Rotary Club, 69, Centro 
Fone: (77) 3429-7410 / 7412 
CEP 45040-150 - Vitória da Conquista - Bahia 
licitacaosaudevc2o7@gmail.com  
w%w.pmvc.ba.govbr 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 20618I2020 

Publicada no Diário Oficial do Município, Ano 13, Edição 2.612 páginas 27 a 30, 
sexta-feira, 24 de abril de 2020, informamos a todos os interessados a retificação da 
Ata de Dispensa de Licitação conforme segue: 

ONDE SE LÊ: 
Valor de R$ 3.458.400,00 (três milhões quatrocentos e cinquenta e oito mil e 
quatrocentos reais) 

LEIA-SE AGORA: 
Valor de R$ 2.880.000,00 (dois milhões oitocentos e oitenta mil reais) 

Vitória da Conquista, 30 de abril 2020. 

Zilmária Pereira dos Santos 
Presidente Comissão de Licitação 

PREGAO ELE..TRON1CO 

FUNDAÇÃO PÚBLICA DE SAÚDE DE VITÓRIA DA CONQUISTA - FSVC 
AVISO DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 022/2020 - FSVC 

Tipo: Registro de preço/Menor preço por lote. Abertura: 15/05/2020 ás 14h:30min, 
hora de Brasília. Objeto: Aquisição de acessórios, peças e equipamentos de 
informática, conforme edital. Disputa e Edital: www.Iicitações-e.com.br. 1 nf. :(77)3420-
6246.Maria de Fátima S. Oliveira. 

FUNDAÇÃO PÚBLICA DE SAÚDE DE VITÓRIA DA CONQUISTA - FSVC 
AVISO DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 023/2020 - FSVC 
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