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GOVERNO DO ESTAD0 DA BAHIA

Emissao: 14/01/202121 :12

SECRETARIA DA FAZENDA

Certidao Negativa de D6bitos Tributf rios
(Emitida para os efeitos dos arts.113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 -C6digo
Tributirio do Estado da Bahia)

Certidao N°: 2o21o228161

RAZAO SOCIAL

MEDcoR - ATENI)IMEr`ITo REDICo S/S LTDA
CNPJ

INSCRICAO ESTADUAL

02.888.903/0001-86

OSO.245.888 - BAIXADO

Fica certificado que nao constam, ate a presente data, pendencias de responsabilidade da pessoa fisica ou juridica acima
identificada, relativas aos tributos administrados por esta Seoretaria.

Esta certidao engloba todos os seus estabelecimentos quanta a inexistencia de debitos, inclusive os inscritos na DMda
Ativa, de competencia da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Publica do Estado da Bahia
cobrar quaisquer d6bitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 14/01/2021, conforme Portaria n° 918/99, sendo valida por 60 dias, contados a partir da data de sua
emissao.

A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS

FAZENDARIAS Ou VIA INTERNET, NO ENDERECO http:/~.sefaz.ba.gov.br

Valida com a apresentacao conjunta do cartao original de inscricao no CPF ou no CNPJ da
Secretaria da Receita Federal do Ministerio da Fazenda.
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO
SECRETARIA DA FAZENDA
SUPERINTENDENCIA DE RECEITAS

CERTIDAO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA DE DEBITOS MUNICIPAIS E DA
DivlDA ATIVA
N° de Controle: 089234
Contribuinte: MEDCOR -ATENDIMENTO MEDICOS S/C LTDA -ME
CPF/CNPJ:
02.888.903/0001-86
lnscricao:
000049107
Municipio:
PAULO AFONSO/BA
Endereco:
RUA SANTOS DUMONT , 35
Bairro:
CENTRO
CEP:
48.602-500

Certificamos para os devidos fins de direito que, ate a presente data, constam em nome do contribuinte acima identificado
somente d6bitos com exigibilidade suspensa, nos termos dos artigos 151 e 206 da Lei 5.172, de 25 de outubro de 1996
(C6digo Tributario Nacional) e no artigo 189 do C6digo Tributario Municipal, ressalvado o direito de a Fazenda Pt]blica

Municipal cobrar e inscrever em Divida Ativa quaisquer debitos que venham a ser posteriormente apurados em seu nome,
conforme estabecele o art. 187 da Lei Complementar n° 967, de 30 de dezembro de 2003 -C6digo Tributario do Municipio
de Paulo Afonso.

Emissao:
Validade:

04/02/2021 as 16:10:17
06/03/2021

Observag6es:
A aceitaeao desta certidao esta condicionada a verificagao de sua autenticidade na internet, no endereeo
http://www.pauloafonso.ba.gov.br.
Qualquer rasura ou emenda invalidafa este documento.
Certidao emitida conforme o modelo definido no Anexo I, do decreto n° 4567/2014.

C6digo de Autenticidade: 1617 -6340 -5513
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BRASIL

Acesso a informac5o

Participe

Services

;

Leglslacio

Canais

MINISTERIO DA FAZENDA

Secretarla da Recelta Federal do Bras[[
ProcuradorlaL-Geral da FaLzenda Naclonal

cERTIDAo NECATivA DE DEBiros RELATIVos Aos TRiBUTos FEDERAis E A DiviDA ATlvA
DA UNIAO

None: MEDCOR -ATENDIMENTO MEDICO S/S LTDA
CNPJ: 02.888.903/0001-86

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer drvidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, e certificado que
nao constam pendencias em seu nome, relativas a creditos tributarios administrados pela Secretaria
da F}eceita Federal do Brasil (RFB) e a inscric5es em Divida Ativa da Uni5o (DAU) junta a
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidao e valida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os 6rgaos e fundos pablicos da administracao direta a ele vinculados. Refere-se a situacao do
sujeito passivo no ambito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuic5es sociais previstas
nas alfneas 'a. a .d. do paragrafo tlnico do art. 11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991.
A aceitaeao desta certidao esta condicionada a verificacao de sua autenticidade na Internet, mos
endere?os <http://rfb.gov.br> ou <http:/twww.pgfn.gov.br>.

Certidao emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014.
Emitida is 12:22:27 do dia 26/01/2021 <hora e data de Brasflia>.
Valida ate 25/07/2021.
C6digo de controle da certidao: 5228.6D18.5319.0952
Qualquer rasura ou emenda invalidara este documento.
Nova Consulta
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PODER TUDlclrfelo
TUSTICA DO TRABALHO

CERTIDfio NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS
None:
CNPJ:

MEDCOR -ATENDIMENTO MEDICO S/S LTDA

(MATRIZ E FILIAIS)

02.888.903/0001-86

Certidao n°: 856240/2021
Expedic:ao: 14/oi/2o2i, as

21:o8:36

Validade: 12/07/2021 -180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedic:ao.
Certif ica-se que REDCOR - ATENDIMENTO MEI)ICO S/S LTDA (MATRIZ E FIIIIAIS)

inscrito(a)

no

CNPJ sob o n°

02.888.903/0001-86,

Nao CoNSTA do

Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidao emitida com base no art. 642-A da Consolidacao das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolucao Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho,

de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidao sao de responsabilidade dos
Tribunals do Trabalho e estao atualizados ate 2 (dois) dias
anteriores a data da sua expedic:ao.
No caso de pessoa juridica, a Certidao atesta a empresa em relacao
a todos os seus estabelecimentos, agancias ou filiais.
A aceitac:ao desta certidao condiciona-se a verif icac:ao de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet

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

Certidao emitida gratuitamente.
INFORmcao IMpORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados

necessarios a identificacao das pessoas naturais e juridicas
inadimplentes perante a Justica do Trabalho quanto as obrigac6es
estabelecidas em sentenca condenat6ria transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciarios, a honorarios, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execu€ao de acordos f irmados perante o Minist6rio Pdblico do
Trabalho ou Comissao de Conciliacao Pr€via.

Ddvidas e sugest6eg: cndt@tst.jug.br
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JEREMOABO -ESTADO DA BAHIA

--_--

CNPJ: 13.809.041/cool-75
Rua Dr.Jos6 Gon¢alvesde sa, 24-Centro

CEP: 48.540-000.

Fone: (Oxx75) 3203-2106 -Site: www.ieremoabo.ba.gov.br

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 077/2021.

DISPENSA N° 051/2021.
OBJETO:

CONTRATA¢AO

DE

EMPRESA

ESPECIALIZADA

EM

SERVICOS

DE

URGENCIA

EM

AMULANCIA UTI M6VEL, PARA REMOCAO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA
MUNICIPAL

DE

SAIJDE

PARA

OUTRAS

UNIDADES

HOSPITALARES

FORA

DO

DOMICILIO

JEREMOABO.

MAPA COMPARATIVO DE PRECOS

EMPRESAS/ LICITANTES

VALOR RS

1 -MEDCOR -ATENDIMENTOS MEDICOS (1a CLASSIFICADA/ VENCEDORA)

144.000,00

2 -UNIVIDAS REMO¢6ES (2e CLASSIFICADA)

162.000,00

3 -EXPRESSMED EMERGENCIAS MEDICAS (33 CLASSIFICADA)

JEREMOABO, 09 DE FEVEREIRO DE 2021.

Secretaria Municipal de Satide

I

176.400,00

H'di
PREFEITURA MUNICIPAL DE |EREMOABO -ESTADO DA BAHIA

`--_i

CNP): 13.809.041/0001-75

PROCURADORIA |URIDICA DO MUNIcipIO - PRO|EM
www.iereoabo.ba.gov.br

PROC. ADM. N° 077/2021
lNTERESSADA: Secretaria Municipal de Saode.
ASSUNTO: PRESTACAO DE SERVICO/ LICITACAO DISPENSAVEL

PARECER JURfDICO N° 106/2021
EMENTA: DISPENSA; lNCISO IV DO ART. 24 DA LEI

8666/93; PRESTACAO DE SERVICO; SECRETARIA

DE SAUDE DO MUNIcipIO DE JEREMOABO-BA.

I -SITUACAO F^TICA

0

presente

Processo

Administrativo

tern

por

objeto

a

contratacdo de empresa especializada em serviGos de UTl m6vel,

conforme planilha de especificac6es e termo de referencia em anexo,
pelo perfodo de 180 (cento e oitenta) dias para o transporte de pacientes

em estado de saode grave para outras Unidades Hospitalares fora do
domicflio

de

Jeremoabo,

junto

d

pessoa

juridica

MEDCOR

-

ATENDIMENTO MEDICO S/S LTDA, inscrita no CNPJ n° 02.888.903/0001-86.

De

acordo

com

a

Secretaria

Municipal

de

Saode

a

contrataGdo de empresa para os servi€os de urgencia em ambuldncia
UTl m6vel 6 necessdria e emergencial, uma vez que h6 urn aumento no
nomero de pacientes em estado crftico acometidos pela COVID-19, a fim

de que ndo ocorram prejufzos a populaGdo do municfpio de Jeremoabo.
Constam nos autos:

-Offcio e Solicita€do de despesa da Secretaria;
-Planilha de especificaG6es;

-Termo de referencia;

I Or€amentos;
-. Offcio da empresa MEDCOR;

-Certid6es Negativas Estadual, Municipal e Federal;

-Certiddo de Regularidade fiscal e trabalhista;
-Certiddo Negativa de d6bitos tributdrios;

-RG e CPF do I-epresentante da empresa;

-Ato Constitutivo e altera€do Contratual da empresa;

6rend3Tf':
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PREFEITURA MUNICIPAL DE |EREMOABO -ESTADO DA BAHIA
CNpj: 13.809.041/0001-75
PROCURADORIA |URIDICA DO MUNIcipIO - PRO|EM
www.iereoabo.ba.gov.br

-Justificativa;

-Decretos Municipais n° 024 e 025/2021.

lmportante salientar que a presente manifestacdo jurfdica tern

o escopo de assistir a autoridade assessorada no controle interno da
legalidade administrativa dos atos a serem praticados ou jd efetivados,
bern como apontar possfveis riscos do ponto de vista jurfdico e

recomendar providencias, para salvaguardar a autoridade assessorada,

a quem compete avaliar a real dimensdo do risco e a necessidade de se

adotar ou ndo a precauGdo recomendada.

11 -FUNDAMENTACAO

Preliminarmente, impende salientar que a licitaGdo 6 urn

procedimento obrigat6rio a ser adotado pela Administracdo P0blica

direta e indireta quanto pretenda contratar bens e serviGos, por forca do
disposto no art. 37, XXI, da Constituic:do Federal.

A realizaGdo de LicitaGdo 6 regra e a ndo-licitacdo 6 exceedo,
os casos previstos nesse quesito na Lei n° 8.666/93 sdo os de Dispensa e

de

lnexigibilidade.

A

licitaGdo

pode

ser

dispensada

quando

a

conveniencia administrativa associada ao interesse publico especffico se
enquadram nas hip6teses previstas pelo art. 24 da Lei n° 8.666/93.

0 art. 24, lv, disp6e sobre a hip6tese de incidencia de dispensa
de licitaGdo, i.n verb/.s:

Art. 24 -E dispens6vel a licilaeao:
(...J

IV- nos casos de emergencia ou de
calamidade
pclblica,
quando
caracterizada urgenc.Ia de atendimento de
situacdo que possa ocasionar preju(zo

BreF,::u`:
prJ(t8,`,al
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PREFEITURA MUNICIPAL DE |EREMOABO -ESTADO DA BAHIA
CNPJ: 13.809.041/0001-75

PROCURADORIA JURIDICA DO MUNIcipIO -PRO|EM
www.iereoabo.ba.gov.br

No mesmo sentido Hely Lopes Meirelles, afirma que:

• ``a emergencia que dispensa licilaeao c:aracteriza-

se pela urgencia de atendimento de situaeao que
possa ocasionar prejuizos ou comprometer a
incolumidade ou c\ seguranea de pessoas, obras,
servicos, equipamentos e outros bens, p6blicos ou
parficulares. Siluac6o de emergencia 6, pots, toda

aquela que p6e em perigo ou causa dano a
seguranea, a saode ou a inc:olumidade de pessoas ou
bens de uma c:olelividade, exigindo r6pidas
providencias do Poder P6blico para rebelar ou
minorar suas c:onsequencias lesivas. A emergencia

h6 que ser reconhecida e declarada em cada caso,
a fim de just.Ificar a dispensa da licitacdo para obras,
servicos, compras ou al.Ienac6es relacionadas com a
anormalidade que a Administracdo visa corrigir, ou
com prejuizo a ser evitado" (gr.Ifo nosso)
Sobre o tema, o Tribunal de Contas da Unido em orienta€6es,
consubstanciadas, nos ac6rddos n.° 348/2003 e n.° 1705/2003, por

exemplo, assevera a contrata€do direta com fundamento em situaGdo
emergencial deve decorrer de evento incerto e imprevisfvel, ndo sendo
qualquer situacdo apta a permitir este tipo de contrataGdo.

A ausencia de planejamento, por exemplo, em especial,
quanto aos cronogramas dos procedimentos licitat6rios, em tese, ndo
justifica a contrataGdo direta por emergencia.

Contudo, ndo se pode olvidar que, uma vez presentes todos os
requisitos previstos no dispositivo legal em andlise, cabfvel serd a dispensa

de licitaGdo por emergencia, pois o interesse poblico em questdo
direciona

necessariamente

nesse

sentido.

(TCU

138/98-Plendrio;

1.876/07-Plendrio) .

No caso em tela, a siluacao de emeraencia est6 Dlenamente
comDrovada, uma vez aue a falta de servicos de uraencia em
ambulancia, bern como, a necessidade da Drestacdo de servico de UTl
m6vel deve ser resolvida.
£renda i

HHS
PREFEITURA MUNICIPAL DE |EREMOABO -ESTADO DA BAHIA
CNP): 13.809.041/0001-75
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comprometer a seguranca de pessoas,
obras, servicos, equipamentos e outros
bens, pclblicos ou parficulares, e somente
para os bens necess6rios ao atendimento
da situacdo emergencial ou calamitosa e
para as parcelas de obras e servicos que
possam ser concluidas no prazo m6ximo de
180 (cento e oitenta) dias consecutivos e
ininterruptos, contados da ocorrencia da

emergencia ou calamidade, vedada a
prorrogacdo dos respectivos contratos,.
Diz o art. 26 da Lei 8.666/93, em seu pardgrafo l)nico:

Pclr6grafo Cinico. a processo de dispensa,
de inex.Igibil.Idade ou de retardamento,
previsto neste arfigo, sera instruido, no que
couber, com os seguintes elementos..

Icaracterizacao
da
situacdo
emergencial, calamitosa ou de grave e
iminente risco a seguranca publica que
justifique a dispensa, quando for o caso,.
11-razdo da escolha do fornecedor ou

executante,.
Ill -justificativa do preco.

IV -documento de aprovacdo dos projetos
de pesquisa aos quais os bens serdo
alocados.

Segundo o administrativista Ant6nio Carlos Cintra Amaral diz, /.n
verbis..

"„.

a

emergencia

6,

a

nosso

ver,

caracterizada

pela

inadequaGdo do procedimento formal licitat6rio ao caso concreto. Mais

especificamente: urn caso 6 de emergencia quando reclama soluGdo
imediata, de tal modo que a rea.liza€do de licitacdo, com os prazos e

formalidades que exige, pode causar prejufzo d empresa (obviamente

prejufzo relevante) ou comprometer a seguranca de pessoas, obras,
servieos ou bens, ou, ainda, provocar a paralisacdo ou prejudicar a
regularidade de suas atividades especfficas." (obra cit., Ulisses Jacoby
Fernandes) .

L\5B
PREFEITURA MUNICIPAL DE |EREMOABO -ESTADO DA BAHIA
CNP): 13.809.041/0001-75
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Quanto ao prazo de duraGdo da contratacdo emergencial,
esta ndo deverd, por disposiGdo legal, ultrapassar os 180 (cento e oitenta)

dias, implicando, dessa forma num fracionamento do objeto a ser
contratado, haja vista a limitaGdo imposta pela lei e a urgencia no
atendimento do interesse poblico. Por tal motivo, deve-se submeter o

restante a uma contrataGdo posterior, precedida de licita€do formal.
0 TCU entendeu ser admissfvel a celebraGdo de contrato
provis6rio para prestacdo de servicos ate a realizaGdo da nova licitaGdo,

quando restar legitimada a urgencia de atendimento d situacdo que
poderd resultar em prejufzo ou comprometer a seguranGa de pessoas,
serviGos e instalac6es. [TCU. Processo n° 019.983/93-0. Decisdo n° 585/1994
-Plendrio]. (FERNANDES, 2005: 415).

Em

sfntese,

a

contratacao

direta

dever6

objetivar

exclusivamente a eliminac6o do risco de dano ou prejufzo, nao podendo

a execucao do contrato superar a cento e oitenta dias, sendo vedada a
prorrogacao contratual. Esse limite foi dado a Administracdo para que se

pudesse resolver o problema que existe temporariamente e, durante esse
prazo, fosse iniciado urn processo mais amplo, caso necess6rio.

Ill -CONCLUSAO

Assim, considerando aue a contratacao de emDresa para
pirestacdo cle servicos.Bode ser feita sem procedimento licitat6rio, Dois a
situacdo se enc]_uadra has hiD6teses do art. 24, inciso IV da Lei n°8.666/93,

9.pinamos pelci possibiliq.qde de contratacao direta Dora Drestacao±e
sei.vicos cle UTl m6vel, Dora remocao de Dacientes Dora outras LJnidades

rlosDitcilcll.es fora do domicflio de Jeremoabo, encaminhados oela

§egrtaria Municipal de Saede,..ben como, alerlamos que seic±m
gbservclclos _]oclos

os

reauisitos

legqis

de

contratacao

com

q

munlciDc]lldade e clue a escolhc] do fornecedor recaia em DroDostci clue
`/'
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PREFEITURA MUNICIPAL DE |EREMOABO -ESTADO DA BAHIA
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traga maior vantagem a Administrac:do, al6m da publicac:do da
ratificaGdo da dispensa e extratos de contratos em imprensa oficial.

Por fim, ressalta-se que a Procuradoria emite parecer sob o
prisma

estritamente

jurldico,

ndo

lhe

competindo

adentrar

a

conveniencia e d oportun.ic]q,c|he,.„clos atos .... prqticados no dmbito da

Administracdo, nem analisar aspectos de natureza eminentemente

t6cnico-administrativa, al6m disso, este parecer 6 de cardter meramente
opinativo, ndo vinculando, portanto, a decisdo do Gestor Municipal (TCU,
Ac6rddo no 2935/2011, Plendrio, Rel. Min. WALTON ALENCAR RODRIGUES,

DOU de 17/05/2011 ). Ou seja, o gestor 6 livre no seu poder de decisdo.

E o parecer que submetemos d considerac:do de Vossa
Excelencia, S.M.J.

Jeremoabo, 08 de fevereiro de 2020.

ELES GAMA SILVA

Procura

Adjunta do Municipio
Portaria 011 /2021
B,renda Teles Gama Silva

ppornora¥j¥:d#o#j!8P1

Prefeitura Municipal de Jeremoabo -Estado da Bahia
CNPJ: 13.809.041/0001-75

Rua Dr.Jos6Gon¢alves desa, 24-Centro

H8tl

CEP: 48.540-coo.

Fone: (Oxx75) 3203-2106 -Site: www.ieremoabo.ba.gov.br.
Frous Supcq OMNIA

PROCESSO ADMINISTRATIVO N9 077/2021
DISPENSA DE LICITACAO Ng 051/2021
ATO DE DECLARACAO / RATIFICACAO AO ATO DE DISPENSA DE LICITACAO

Declaro como dispensavel a licitacao com fundamento no artigo 24, IV da Lei n9 8.666/93 e

suas altera€6es posteriores, e mediante parecer juridico constante nos autos do Processo de
Dispensa de Licitac5o ng 051/2021 e Processo Administrativo ng 077/2021, a favor da pessoa
juridica MEDCOR -ATENDIMENTOS MEDICOS, CNPJ n° 02.888.903/0001-86, no valor global de

R$ 144.000,00 (Cento e Quarenta e Quatro mil reais), pelo periodo de 09/02/2021 a
08/08/2021, referente a CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERvl¢OS DE
URGENCIA EM AMULANCIA UTI M6VEL, PARA REMOCAO DE PACIENTES ENCAMINHADOS
PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA OuTRAS UNIDADES HOSPITALARES FORA DO

DOMIcfLIO JEREMOABO. Tudo de conformidade com os documentos que instruem este

Processo Administrativo n.g 077/2021.
Face ao disposto no artigo 26, da Lei n9. 8.666/93 submeto o ato a autoridade superior para
ratificac5o e devida publicidade.

Jeremoabo, 09 de Fevereiro de 2021.

Secretaria Municipal de Saude

+++

RATIFICACAO DO ATO DE DECLARACAO DE DISPENSA DE LICITACAO

