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ESTADO DA BAHIA 
	 0k 

PREFEITURA MUNICIPAL DE sÃo FELIX no cõn;r 

PROCESSO ADMINISTRATIVO 

P4° 007/2017. 

DISPENSA N° DL004/2017 

órgão di'Qrigom: 

ocretaria Municipal de Saúde 

Assunto: 
Serviços de eletrocardlografla•A diatarwia, com ceniu de uso de 
equipamento para captação do ECG, com regime de comodato, 
no atendimento aos pacientes da sede e meio rural que buscam 
tratamento no Hospital Dr. José Bastos, na manutenção dos 
serviços públicos de saúde básica, deste município. 

PROPONENTE: Corgard Telemedicina Digital, inscrita no CNPJ sob o n° 
07.445.22510001-09, domiciliada à Rua Trav. Dr. Joaquim Manoal, 136, Sala 07, 20 

Andar, Centro, na cidade de Cuanambi - RÃ. 
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DA BAMBA 	 QZ' í. 	lko - 
r 	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO CORIBE 

MEMORANDO INTERNO 

Da: Secretaria de Municipal de Saúde 
Para: Gabinete do Prefeito 

Cão Félix dó Coribe- BA, 03 de Janeiro de 2017. 

Senhor Prefeito, 

.sta 6eoretaria Municipal de Saúde, vem mui respeitosamente solicitar a V.EX, 

autorização para efetivação de contrato de Serviços de eletrocardiografia à distância no 

atendimento aos pacientes da sede e meio rural deste município. 

Justifica a respectiva solicitação em virtude desta secretaria não possuir em seus 

estabelecimentos de saúde equipamentos e profissional especializado na área de 

eletrocardiografia. Concomitantemente, precisa atender a uma população carente, enferma, que 

busca estes serviços de eletrocardiografia no Hospital Municipal. gerido assim, estes serviços saio 

indispensáveis para manutenção do atendimento aos serviços básicos de saúde pública deste 

município. O não oferecimento dos serviços retro citados bode ser de prejuízos incalculáveis, 

inclusive para a vida humana. 

Conforme contato com a empresa Corgard Telemedicina Digital, inscrita no CNPJ 

sob o n° 07.445.225/0001-09, domiciliada à Rua Trav. Dr. Joaquim Manoel, 136, Sala 07, 

20  Andar, Centro, na cidade de Guanambi - A é uma empresa especializada nos serviços dê 

eletrocardiografia na região. 

OBJETO: Serviços de eIõtrccardioratia a distancia, com cussc de uso de 

equipamento para captação do [CG, com regime de comodato, no atendimento aos 

pacientes da sede e meio rural que buscam tratamento no Hospital Dr. José Bastos, na 

manutênâo dor. SerVIÇOS públicoa de aaúde básica, deste município, conforme orçamento 

anexo. 

JUSTIFICATIVA Do PRESTADOR DE SERVIÇO:  a proponente é pioneira no 

ramo de saúde pública com serviços de eletrocardiografia, presta serviços para âc organizações 

públicas e privadas, como prefeituras e outras entidades, é idônea, até a presente data não houve 

causa que a desabone em virtude de sua prestação de serviços, inclusive para esta entidade, é 

ético-profksianal. Por êstas razões, esta diviaao entende que a escolha do fornecedor ora 
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sÃo FÉLIX DO COI1IBE 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIX DO GORlb 	A,Mo'WWa 

ESTADO 0ABAIIIA 	 ,t 

apresentado atende aos requisitos legais previstos no artigo 26 cio Estatuto Licitatório, bem coma 

as normas legais. 

JUSTIFICATIVA DO PREÇO; Após a pesquisa realizada por Secretaria de Saúde, 

verifica-sê iue entre as orçamentos apresentados, será escolhido o que apresentar condições 

vantajosa para administração, que apresentar equivalência de preço praticado no mercado, além 

do preço, quanto às condições de entrega e garantia de qualidade dos serviços, esta justificativa 

atende aos requisitos do art.26 da lei n08.666/93. 

FORMA DE EXECUÇÃO: Os serviços serão executados em conformidade o objeto 

deste ofício 

PRAZO DE EXECUÇÃO: O prazo de execução do serviço será de 07 (sete) meses, 

iniciando em 04.01 .2017 e terminará em 03.08.2017, podendo ser prorrogado conforme Art. 57, 

Inciso II, da Lei 8.666/93. 

PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO: o valor pactuado é de R$7.700,00 (sete mil e 

setecentos reais), o pagamento será efetivado em 07 (sete) parcelas de R$1.100,00 (um mil e 

cem reais), conforme medição, conforme valores constantes na planilha orçamentária, anexa. 

REAJUSTES: O preço é fixo sem reajuste para o período. 

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA; As despesas decorrentes do contrato ocorrerão por 
conta da Dotação: 

05.02 - Fundo Municipal de Saúde, Proj/Ativ - 2032 - Manutenção do Hospital Municipal - 
Elemento: 3.190.39-00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica(fonte 02); 

1.0 DA HABILITAÇÃO: 

1.0 Habilitação Fiscal 

1,1,1 Pirgy@i de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ): 

1.1.2 Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver, relativo 

c domicílio ou cede da Licgnte, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto 
contratual; 
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ESTADO DA BAHIA 

PflLITURA MUNICIPAL DE SÃO rtux DO CORIBE 

s 

o 

2.1 Prova cio regularidade para com as Fazendas Federal, conjunta à Prova de regularidade 

relativo à Seguridade Social (INSS); 

2.1.1 Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no 

cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei: 

2.1.2 Prova de regularidade relativo à Débitos trabalhistas; 

2.1.3 Certidão de Falência e Concordata 

Ante o exposto, solicitamos a V.Excia, autorização para contratação dos serviços retro 

citados, pela urgência de atendimento de situação, sendo que o não atendimento poderá 

ocasionar prejuízo ou comprometer vida das pessoas e os serviços deste município; 

Atenciosamente, 

	

Mar 	 a de Oliveira 

	

Secret 	. cipal de Saúde 
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Assessoria jurídica ciente  p3 162  

udes Ribeiro Ferreira 
Prefeito Municipal 
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ESTADO DA BAHIA 	 Ç 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO =4-1 [v DO GORIBE 	FEUIDOCORJN( 

ATO DE AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DO PROCESSO 

Referente a processo administrativo n0007/2017. 
Do: Gabinete do Prefeito 
Para: 3TOR RE5P^AYEL POR LICITAÇÕES 
Data: 03 de Janeiro de 2017. 

Nos termo do ato de requisição, emitido mediante Memorando Interno, expedido 
pela Secretaria Municipal de Saúde, autorizo a abertura do procedimento administrativo 
de contratação. 

O presente próceso devera tramitar pelos setores competente-s, na seguinte 
seqüência. 

1. Setor de contabilidade, para indicação de recursos de ordem orçamentária para 
efetivação de pagamento das despesas: 

2. Setor de Licitações, para que providencie a adôcão d99 medidas cabíveis, inclusive 
parecer sobre a dispensa; 

3. Assessoria Jurídica, para emissão de Parecer Jurídico sobre a legalidade e a 
conveniência da contratação. 

Contabilidade ciente 	O) / 	/  (.7-  visto 

 47 

Setor de Iicitaçao ciente  O 	í 	í  41 	visto 	 
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ESTADO DA BAHIA 	 6 y2 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO CORIBE A 'mçuaI .s 

PARECER CONTÁBIL 

DISPENSA DE LICITAÇAO  N°DL004/2017. 

Por observância ao contido no despacho exarado pêlo o Sr. Prefeito 

Municipal de São FÓlix do Coribe, referente ao processo retro citado, objetivando os 

de eletrocardio2rafia para atendimento aos pacientes carentes deste município, 

cumpre-me informar que está consignado no Orçamento Municipal, dotação orçamentária 

para o exercício financeiro cio 2017, conforme a seguir discriminado: 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

05.02 - Fundo Municipal de Saúde, Proj/Âtiv - 2022 - Manutenção do Hospital Municipal — 
Elemento: S.90.9-ô0 - Outros serviços de Terceiros - Pessoa Juridica(tonte 02); 

São Félix do Coribe - BA, 03 de janeiro de 2017. 

Dept°. de flitabiIidade 
•aq)iães 

.2O.746-1 h 
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ESTADO DA BAHIA 	 Ok /_- 
çjo rtux Do (ORIBE 

	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO CORIBE 	AffliAi,(anwfl 

PARECER JURIDICO 

Trata-se de procedimento administrativo instaurado que visa à contratação 
de serviços de eletrocardiografia à distância, com cessão de uso de equipamento para 
captação do ECO, com regime de comodato, no atendimento aos pacientes da sede e 
meio rural que buscam tratamento no Hospital Dr. José gastos, na manutenção dos 
serviços públicos de saúde básica, deste município. 

Constam dos presentes autos as minutas contendo as especificações do 
objeto da presente dispensa de licitação n°. DL004/2017, descrição dos serviços, vigência 
da contratação, preço e forma de pagamento, bem como a informação referente á 

• dotação orçamentária para a contração em tela. 

Fundamentação. 

Analisadas as minutas da dispensa de lioitaçao o do contrato, opinamos 9U0 
as mesmas reportam aos requisitos constantes da Lei n0.8666 de 21 de junho de 1993, e 
suas alterações posteriores encontrando-se aptas para serem executadas. 

Ê o nosso entendimento. 

São Félix do Coribe - Â, 02 de janeiro de 2017. 
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OM,  ESTADO DA DAMA 	 tJ' - 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIX DO GORlb dor 	ORiRE 

PARECER DA COMISSÃO DÊ LICITAÇÃO 

DISPENSA DE LICITAÇAO N°DL004/2017. 

senhor Prefeito, 

Com base na Lei n08.666 de 21 de junho de 1993, e suas cominações 

posteriores, solicitamos a V.Exa, o reconhecimento da dispensa de licitação, objetivando 

contrataçao de Serviços de eletrocardiografia á distância, com cessão de uso de 

equipamento para captação do FCÔ, com regime de cómõdato, no atendimento aos 

pacientes da sede e meio rural que buscam tratamento no Hospital Dr. José Gastos, na 

manutenção dos servi9os públicos de saúde básica, deste município. 

Esclarecemos que os motivos que nos levam a solicitar a contrataçao por 

dispensa de licitação se relacionam com o fato de, neste caso, a legislação federal 

permitir a contrataç3o direta dos serviçes de eletrocardiografia, por dispensa de licitação, 

devido ao estado de urgência que se encontra a saúde pública deste Município. 

Velamos o que predispou a Constitui?ão do Brasil: 

Art.37 - XXI - ressalvados os casos especificados na 
legislação, as obras, serviços, compras e alienações 
serão contratados mediante processo de licitação 
pública que assegure igualdade de condições a todos 
os concorrentes, com clausulas que estabeleçam 
obrigações de pagamento, mantidas as condições 
efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente 
permitirá as exigências de qualiticaçao técnica e 
econômica indispensáveis a garantia do cumprimento 
das obrigações; 

Vejamos a virão do eminente mestre Celso Bandeira de Mello. 

Mote-se que o Árt.17, ineiõg 1 o II fala em licitaçao 
dispensada, ao passo que o art.24 refere CM109 de 
licitação "dispensável", o que sugere, respectivamente, 
nos primeiros, um assunto resoluto pela lei. 

Vejamos o que predispõem a Carta Magna: 
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Q9L- 	J. 
ESTADO DA BAHIA 

sÃo FÉLIXOOCORIBE 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIX DO GORI5L 

Art.196. A saUde t direito de todos e dever do Estado, 
garantido mediante políticas sociais e econômicas que 
visem é redução do risco de doença e de outros 
agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e 
serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 

Art.197. São de relevância pública as ações e serviços 
de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos 
da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e 
controle, devendo sua execução ser feita diretamente 
ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou 
jurídica de direito privado. 

Art.198. Ações e serviços públicos de saúde integram 
uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem 
um sistema único, organizado de acordo com as 
seguintes diretrizes: 

- descentralização, com direção Única com cada 
esfera de governo; 

li - atendimento integral, com prioridade para as 
atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços 
assistenciais; 

III - partioipaçv da ~unidade 

Lei Federal n° 6,08011990; 

Art.40  O conjunto de açoes e serviços de saúde1  
prestados por órgãos e instituições públicas federais, 
estaduais e municipais, de Administração direta e 
indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público, 
constitui o Sistema único de Saúde(SUS). 
10  Esmo incluídas no disposto neste artigo as 

insil'iuicõég ôúbliôâ fêdernis, estaduais e municipais de 
controle de qualidade, pesquisa e produção de insumos, 
medicamentos, inclusive de sangue e hemoderivados e 
de equipamentos para saúde. 

Vejamos o que predispõe a Lei n18.666/93. 

Art.24 É 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 
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ESTADO DA RAMA 	 \D ji 	k# 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO CÕPIÊÊ 9±t!9  Ç9!!' 

os bens necessários ao atendimento da situação 
emergencial ou calamitosa e para as parcelas de óbras 
e serviços que possam ser concluÇdas 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; 
Art.26 As dispensas previstas nos §§ 20  e 40  do art.17 e 
no inciso III e seguintes do Art.24, as situações de 
inexigibilidade referida no art.25, necessariamente 
justificadas, e o retardamento previsto no final do 
parágrafo único do art.80  desta Lei deverão ser 
comunicados, dentre de 3 (três) dias, à autoridade 
superior, para ratificação e publicação na imprensa 
oficial, no prazo de 5 (cinco) dias, como condição para 
eficácia dos atos. Redaçao dada pela Lei n°11.107, de 
2005. 

II - razão da escolha do fornecedor ou executante; 

III - Justificativa do preço 

Temos a informar, que a regra geral é dever da Administração Pública licitar as 

compras, os serviços e obras de que necessita para as finalidades. Ë o que resulta a 

norma no artigo 37, inciso XXI, da Constitui.$o Federal. 

O referido conjeturado a impossibilidade de regular todas as hipóteses 

jurídicas que se afiguram como as mais adequadas para cada caso concreto, previu 

expressamente ressalva, permitindo a contratação direta nos casos especificados na 

Iegifflaço. 

O legislador ordinário estipula quais seriam os casos dispensáveis da 

competição licitatória. Essa previsão é plenamente justificável quando a hip6tese se 

encaixa nos tramites legais enunciados nos diversos casos em que a Lei permite a 

contratação direta. Estes casos contemplados nos artigos 17, incisos 1 e II, 24 e 25 da Lei 

e sua cominaç5es posteriores. 

Esta Prefeitura, através da Secretaria de aóde, tem a necessidade em caráter 

de urgência contratação de serviços de eletrocardiografia para atender aos pacientes que 

buscam estes serviços, neste município, por este motivo, vem solicitar o poder público 

amparo neste sentido de primeiríssima necessidade, uma vez que o poder público é o 

agente detentor dos recursos das pessoas provenientes dos recolhimentos de seus 
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TEL.:(77) 3491-2921/ FAZ: (77)3401-3194 - EMAIL: adm@saofelixdocoribe  ba.2ov.br  
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ESTADO DA BAHIA 
	 'cF 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FL!X DO CORISE 

São rélix do Coribe, 03 de janeiro de 2017. 

Luiz Carlós Ferreira 
Presidente da Comissão 

impostos, mesmo na condição compulsoriamente. 

A lei autoriza a contratação direta quando a situação possa ocasionar prejuízo 

ou comprometimento de vida das pessoas, equipamentos e outros bens, diante da 

impossibilidade da realiza9ão de um certame Iicitatário, em virtude da demanda, atender 

aquela necessidade, situação que é dispensável o procedimento de licitação. 

A contratação direta, com dispensa dê licitação, em caráter emergencial, será 

para atender ao interesse do serviço público e para que não haja solução de 

continuidade, em um período necessário à realização do devido procedimento licitatório. 

Assim sendo, atendendo o disposto no art.24 inciso IV, da Lei n05.666 de 21 de 

junho de 1993, e suas cominações posteriores, e de forma a cumprir o requisito no Art.26, 

da mesma lei, apresentamos a presente justificativa para ratifica9áo do Excelentíssimo Sr. 

Prefeito Municipal, e posterior publicação, para eficácia dos atos. 

Ante o exposto, opinamos pela possibilidade de contratação direta por dispensa 

de licitaçao, nos termos propostos. 

AVENIDA LUIZ EDUARDO MAGALHÃES, S/N -CENTRO - SÃO PÉLIX DO CORIBE -BAHIA- CEP: 47.665-000 
TEL '(77) 3491-2921/ FAZ: (77) 3491-3194 - EMAIL: adm@saofelixdocodbe.ba.gov.br  

Site: www.saofelixdocoribe.ba.gov.br  - CNPJ: 16.430.951/0001-30 
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5o Póflx do 

es Ribeiro Ferreira 
Prefeito Municipal 

de 2017 

e 

ESTADO DA BAHIA  

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÈLIX DO CORIBE SÃO F(DOCORIBE 

ADJUDICAÇÃO 

O pnrrrrro DE SÃO FÉLIX DO CORIBE, ESTADO DA BAHIA, .Jutaí Eudes 

Ribeiro Ferreira, atendendo o procedimento da Comissão Permanente de Licitação, 

referente a dispensa de licitação n0131-004120117, cujo objeto serviços de eletrocardiografia 

d distancia, com cessão de uso de equipamento para captação do ECG, com regime de 

comodato, no atendimento aos pacientes da sede e meio rural que buscam tratamento no 

Hospital Dr. José Rastos, na manutenção dos serviços públicos de saúde básica, deste 

S
município, adjudica o objeto a proponente Corard Telemeclicina Digital, com valor 

unitário de R$11,00 (onze reais) com franquia de 100 (cem) unidades de exames 

mensais, com estimativa de R$1.100,00 (um mil e cem reais) mensal, no valor global de 

R$7.700,00 (sete mil e setecentos reais), conforme as condições apresentadas, e nos 

termua do art.43 inciso VI da lei n00.000193. 

* 
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São P6/ix 

udes Ribeiro Ferreira 
Prefeito Municipal 

£STÂDODABAHIA 	 \3) kS 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÊLIX DO CORIBE 

SÃo'FÉLIX DOcst 

HOMOLOCÂCÃO 

O PREFEITO DE SÃO FÉLIx DO CORIBE, ESTADO DA BAHIA, Juta! Eudes 

Ribeiro Ferreira, após o procedimento apresentado pela Gomissao Permanente de 

Licitaç5o, referente a dispensa n°DL004/2017, cujo objeto serviços de eletrocardiografia à 

distância, com cessão de uso de equipamento para captação do ECO, com regime de 

• comodato, no atendimento aos pacientes da sede e meio rural que buscam tratamento no 

Hospital Or. José Bastas, na manutenção dos serviços públicos de saúde básica, deste 

município, homologa o procedimento de dispenaa a proponente Gorgarci Telemedicina 

Digital, com valor unitário de R$11,00 (onze reais) com franquia de 100 (cem) unidades 

de exames mensais, com estimativa de R$1.100,00 (um mil e cem reais) mensal, no valor 

global de R$7.700,00 (sete mil e setecentos reais), conforme as condições apresentadas, 

e nos termos do art.43 inciso VI da lei n°8.666.193. 

o 

AVENIDA LUIZ EDUARDO MAGALHÃES, S/T'I - CENTRO - SÃO FÉLIX DO CORIBE - BAHIA - CE?: 47.665-000 

TEL.:(77) 3491-2921/ FAZ: (77) 3491-3194 - EMAIL: adm@saofelixdocoribe.ba.gov.br  

Ste: www.saofelixdocoribe.ba.gov.br  - CNN: 16,430.951/0001-30 

D
ocum

ento A
ssinado D

igitalm
ente por: JU

T
A

I E
U

D
E

S R
IB

E
IR

O
 FE

R
R

E
IR

A
A

cesse em
: https://e.tcm

.ba.gov.br/epp/validaD
oc.seam

 C
ódigo do docum

ento: 8f3ee49d-0fdc-45ff-89e9-37adbbc60160



—7 1• Man 	ldÍgalhães Caj'-  ro 
Sec 

ESTADO DA BAHIA 	
''' J.. k, 

sAortLtxDocoPrnr PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX 00 CORIU 	Anamp»aørô1 

49 

AVISO DE PUBLICAÇÃO 

O ato de Dispensa n°DL004/2017, tendo como objeto serviços de eletrocardiografia à 

distância, com cessão de uso de equipamento para captação do ECO, com regime de 

comodato, no atendimento aos pacientes da sede e meio rural que buscam tratamento no 

Hospital Or. José Bastos, na manutenção dos serviços públicos de saúde básica, deste 
município, permanecerá afixado nos Quadros de Avisos desta Prefeitura, em lugar de fâcil 

acesso ao público, no período de 04 a 12.01.17, objetivando estender ao conhecimento 

do público em geral, os atos da Gestão Pública Municipal, como condição indispensável 

para sua eficácia. 

Em cumprimento das determinações do art. 26 da Lei n06.606193 e suas cominações 

posteriores. 

Declaramos ser a expressão da verdade firmamos o presente. 

São FÓIix do Goribe - 8A, 04 de janeiro de 2017 

AVENIDA LUIZ EDUARDO MAGALI-IÂES. Sn4 - CENTRO - SÃO PÉL!X DO CORIRE - BAnIA - CEP: 47.665-000 
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ESTADO DA DAI-lIA 	 -- 

5m.. 
Ão FtUX DO CORIBE 

PREFEITURA MUNICIPAL DL 3M) FLJX 00 C0ftIb 	AfljUi 

RESUMO DE PUBLICAÇÃO DE CONTRATO 

O resumo de instrumento do contrato n°. 018/2017, objeto serviços de eletrocardiografia à 

distância, com cessão de uso de equipamento para captação do ECC, com regime de 

comodato, no atendimento aos pacientes da sede e meio rural que buscam tratamento no 

Hospital Dr. José Bastos, na manutenção dos serviços públicos de saúde básica, deste 

município, permanecerá afixado nos Quadros de Avisos desta Prefeitura, em lugar de fácil 

acesso ao público, no período de 04 a 12.01.17. Objetivando estender ao conhecimento 

do público em gêral, ôs âtõr. dá Geto Públicø MunicipM, como condição indipenvêl 

para sua eficácia, em cumprimento das determinações do art,61, Parágrafo Único da Lei 

e suas cominaç6es posteriores. 

Declaramos ser a expressão da verdade firmamos o presente. 

6Ao [tiix do Goribe - DA, 04 de janeiro de 2017, 

o 
Scretário de Adm. Cin.fças 
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ÇONTRATO  SOCIAL POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO 
CORCARD TELEMEDICINA DIGITAL LTDA 

Cartóh' 
Registro de imóveis,  Anexos DAL CIR. P. PPPPJANDES 

OFICIAL 
JOSE APARECIDO DE MELO, brasileiro, maior, natural de Cambui-MG, solteiro, 
empresário, nascido em 12/09/1942, CPF: 010.391.4136-20, PC: 834.304 SSP MC, 
residente e domiciliado na Ernesto Lo Sardo, 161 -.. Santa Luzia - Bragança Paulista - 
5V - CEP: 12.919-450, Empresário com sede na Travessa Dr. Joaquim Manoel, n° 139 
Sala 07, 2° andar - Centro - Guanambi-Ba, CEP: 46.430-000, inscrito na Junta 
Comercial do Estado da Bahia, sob NIRE ri0  29 1 0349051 O, em 06\06\2005, e no CNPJ 
no  07.445.225\0001-09, fazendo uso do que permite o § 30 do art. 968 da Lei n° 
10.4062002, com redação alterada pelo art. 10 da Lei Complementar n°  128\2008, ora 
transforma seu registro de EMPRESARIO em SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA, 
uma vez que admitiu a sócia FELISMINÂ IMACULADA DA SILVEIRA, brasileira, maior, 
natural de Joanopolis\SF, divorciada, nascida em 22\03\1961, empresária, CPF n° 
129.709.886-95, RG n°  131916749 SSP SP, residente e domiciliada na Pua Ernesto Lo 
Sardo, 161 - Santa Luzia - Bragança Paulista - São Paulo. CEP:12.919-450, e o sócio 
JORGE SANTOS LIMA, brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial de bens, 
natural de Liv. De Nossa Senhora\Ba, nascido em 02\04\1978, 0FF: 913.974.135-49, 
RO: 07836386 12 8SF BA, residente e domiciliado na Rua Osorio do Ari?rl, SN, 
Centro - Municipio de Ibipitanga-Ba, CEP: 46540-000, passando a consttu; o tipo 
jurídico SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA, a qual regerá, doravante, pelo 
presente CONTRATO SOCIAL ao qual se obrigam mutuamente todos os sócios- 1' 

 - A sociedade girará sob o nome empresarial CORGARD TELEMEDICINA DIGITAL 
LIDA e tora sede e domicilio na Travessa Dr Joaquim Manoel, n0  12G, 	07. 20  
andar - Centro - Cuanambi-Ba, CEP: 419.430-000: 

2 O capital social será de R$ 50.000,00(cinquenta mil reais), dividido em 5.000(cinco 
mil) quotas de valor nominal de F 10,00 (dez reais) cada quota, formado totalmente em 
moeda corrente do Pais, sendo subscrito e integralizado pelos sócios neste ato da 
seguinte forma: 

a JOSÉ ÃPÃRrCIbÔ DF MELO, subscreve e integraliza 500(quinhentas) 
quotas de capital, ao valor nominal de R$ 10,00(dez reais) cada uma, 
utilizando o acervo de empresário em transfbrmaçào, no valor de P$ 
5.000,00(cinco mil reais) em moeda corrente do país. 

b) FELISMINA IMACULADA DA SILVEIRA, subscreve e integraliza neste ato, 
.500 (três mil e quinhentas) Quotas de capital, ao valor nominal de 

R$10,00(dez reais) cada quota, perfazendo um capital de P$ 
35000,00(trinta e cinco mil reais) em moeda corrente do pais. 

c) JORGE SANTOS LIMA, subscreve e integraliza neste ato, 1000(mil) quotas 
de capital, ao valor nominal de R$ 10,00(dez reais) cada quota, perfazendo 
um capital de R$ 10.000,00(dez mil reais) em moeda corrente do pais 
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CONTRATQQCIAL PORTRANSFORMAÇÃO nt...tMPRESARIO ..v 
GOROARU TLEMLDlGlNA DIGITAL LTDA 	artóriõY 

• Regi,7trulmaye!3 Q Ar1e 
OALG( R R FERNANDE 

33  - O objeto social será a exploração do ramo de: 
Serviços de diagnostico por registro grafico-ECG,EEO e Exames Análogos(86.40-2\08); 
Aluguel de equipamentos módicos e hospitalares, sem operador(77.39-0\02); 
Atividade de assessoria e consultoria em áreas profissionais, cientificas e 
tõcnicag (74.90-1199), 

- A sociedade manterá a mesma data de inicio das atividades do empresário 
ora transformado, em 09\0G\2005 e seu prazo de duraç5o será por tempo 
indeterminado; 

5 - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem 
o consentimento dos outros sócios, a quem fica assegurado em igualdade de condições 
e preço, o direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, 
se realizará a cessão delas, a alteração contratual pertinente; 

63  - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos 
respondem solidariamente pela integralização do capital social. 

- A administração de sociedade caberá ao sócio JORGE SANTOS LIMA, 
isoladamente, com poderes e atribuições de representar a sociedade em qualquer órgão 
publico federal, estadual e municipal, bem como movimentar, assinar e encer;ar contas 
bancárias, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em a+.ividade 
estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos 
quotistas ou de terceiros bem como onerar OU alienar bens imóveis da sociedade, sem 
autorização dos outros sócios. 

- Ao termino de cada exercido, em ai de dezembro, o administrador prestará contas 
u5tffiçaç1a de sua administraçao, procedendo a elaboraçao do inventário, do balanço 
patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de 
suas quotas, os lucros ou perdas apurados. 

- Nos quatro primeiros meses seguintes ao término do exercicio social, os sócios 
deliberarão sobre as contas e designarao administrador(es) quando for o caso. 

ioa - A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filiais, sucursais, escritórios 
ou designar representantes em qualquer ponto do território nacional mediante alteração 
contratual assinada por todos os sócios. 

111  - Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a titulo de 'pró 
labore", observadas as disposições regulamentadas pertinentes. 

- Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades 
com hQrdQirog. gucpçgorog @ o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesses 
dêgtêg ou do(s) sócio(s) remanegcente(), o valor de seus haveres será apurado e 
liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, 
verificada em balanço especialmente levantado. 

13 
- 	2 - 
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4 	 . 	 VALUI l. ft frtKÍVMPJUt.') 
OFICIAL 

CONTRATO SOCIAL PQR TRANSFORMAÇÃO DE EMPR~~SÁRLO 
CORCARD  

Paragrafo Unico: O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a 
sociedade se resolva em relação ao seu sócio. 

4 	 130 
- O administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer 

a administração da sociedade. por lei especial, ou em virtude de condena?ão criminal, 

ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o 
acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, 
concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistêrna financeiro 
nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé 
publica, ou a propriedade. 

14 
- rica eleito o foro de MacaúbaslBa para o exercicio e o cumprimento dos direitos e 

Qbri9a9oes resultantes deste contrato 

0 
	

de igual forma e teor, na presença das testemunhas abaixo assinadas, devendo ser 
E por estarem assim justos e acertados, assinam o presente contrato em 03 (tres) vias 

registrado e arquivado na Junta Comercial do Estado da Bahia, para que produza os 
efeitos legais. 
Ouanumbifb. 1  de novembro de 2011. 

Jve Apar' dUO de Meio - 5ócio 

Eelismina)niáculada da Silveira — Sócia 

4órgéaaEriima — Sócio Administrador 

TESTEMUNHAS: 

CANTÕRIO DE REGISTRO DE rli DOC. E DAS 
FVA3 JURIDICA3 COMARCA DE GU4NAM2l-A. 
Protocolado sob n° 	. ('. 

Registrado no livro  /14'j  às 11,5j . ). 1 23L'

Sob n0 de ordem 	JtlCl  
Cuanambi/BA,  9) trrcts. dex)lfl 

4' Dalci Rodrigue 	,áthiidõs - Oficial 
Marlôve Melina Medéros - Sub Oficial 

/ 
....... 

olguir Ooares 5ilva Macedo 
Çrf Õ 
RO: 07109520-90 SSP BA 

 

Virria Leila de Oliveira Rocha Alves 

CPF' 017 972.499-10 
RO: 0980699347 SSP BA 

 

Junta Comercial do Estado da Bahia 

CERTIFICO O REGISTRO EM 04/0G/2012 N°29203764957 

raIecnIo 1)04C4-Ó. de 05/'3/2O12 

CÚRG.2D "iLPME[TCT 	nzc::'Al. 
LTDA 

Aça. 
Halo POR'. ELA RAMO, 

SCF rA,.u-ocFtAL. 

3 \3 
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CARTóRIO DE REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS DA COMARCA DE CUANAMBI / RÃ 
Avenida Castelo Branco, 333, Aeroporto velho 

Dalçi RQaTÍ&14CS Rc5 Fçrngndç 

Oficiala 

CERTIFICA, que o presente título foi protocolado soba n 602 em 6410312016 
o registrado nesta data sob o n. 4791 no livro A, conforme segue: DAJE N°: 9999 012 068548 

Apresentante 	  CORQARO TLEMEDICINA DIGITAL LTDA ME 

Valor case 	 0,00 

Natureza do Título 	  ALTERACAO CONTRATUAL 

215,54 

Taxa Fiscalização  	 158,35 
FECOM 	 67,45 

OJ, pública  	 5,87 

  

Selo de Autenticidade 

 

  

Ato Notarial ou de Registro 

0669.AUO08500-I 
XQIIDELXQIUI 

Coi ullc 

www. tj ba.jus b r/autent i ci d adc 

  

      

i&TALOERAL 	 451,60 

    

Cuanambi, lOde Marco de 2016. 

DALCI RODRIGUES REIS FERNANDES 

OFICIAL 

8&1'9 	de Imóvtj i bAnexos  
QALÇI R, 

A, FERNANDES 
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LEI FJ 7.116 DE 25/58/6 

IDA FEDERATI A DO BRASIL VÁLIDA TODO O 1 E ÓRIO ,A". 

JORGE SANTOS LIMA 

GERALDO ALVES LIMA 

40V SANTOS LIMA 

LIV. DE NOSSA SErNORA BA 	02-04-1978 

C.CA5. CM MÀCÁÚBÁS BA OS 
IBIPITÂNGA IV 010 FL 018 RT 2109 

213.974.135-49 

e a 

NAO PtÃSTIFIC 

//kzwJfIffftt 111  

en,titkdlfhfl ¼ 

A 	E IDA DE o'-: Nu o: 

o 

0798 42O2G73 	M 
DE Nolt; 

DE ÂtfrtFITt4G' 
COE HC.4 DU 

ttCAÕ 	- 

LUC,3Efl&VeR ic AriiO 
MMflÚ? 

The.ii?u rte NJOt3S 

TP1ELI0ITO 
DE NOTAS E PROTESTÕS 
TEN11CAÇ3 

COM O 
oiGft-. ()()U FE. 

IbiPitafl9' pii_LhJJ - 

TSBS!S de SO4aS 
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Rc,ORcAOFMisoR:t: 

Õoo 

CONSELHO FEDERAL PE MgDICIPIA 
' 	GI$EI$1G flWqNXt M 04 QIULQ 

ttDÚuatIDEMTíDADE;SMEtlÕ 
OME 	 CR&tJUF 

JGSSA*RECIOO DE MELO 	 O7OS4fSP 

o1ogt4Ie.2e 
r 

TITULO DEELEErOR 

tXATAUE NASCIMENTO 

r I2hIItD* 

LOCAL AtAOEPEQCAQ 
«Ão PAULO IIIU2 

LIAÇÃO 
ARIO DE MELO 

MARIA JOSE DE MEIO 

D0A1A0 *4SCRIÇÀ9 VIA 

Ç 	
MINISTÉRIO DA rÂzrtJDA 

Secretaria da Receita Çederal 
a — — 

Catn de uso pessoal e intrønSleIlVeI. 
Deve ser apresentado 1unto com um docuineflio de identidade 
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Número 
62/2016 

Exercício 

2018 ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO 

Natureza 	 Simples Nacional 
Empresário (Individual) 	 Nao optante 

Endereço 
TRAVESSA OR. JOAQUIM MANOEL 138 
Complemento 	 Bairro 
SALA 07 20  ANDAR 	 CENTRO 

Emissão: 	22/01/2016 10:3g:05 - ORISTIANE SILVA DOS 	Código do Verificação: 	NJIYMDE2 

o 

CNAE: 8640208 - Serviços de diagnóstico por registro 9ratico - ECO EO e QUtÍQs exames arialogos 
7490199- Outras atividades proFissicnnis cientlficas e técnicas não especificadas anteriormente 

-:l.flF7t 	lC* 
ii 

Nome  Razão 
CORGARD TELEMEDICINA DIGITAL LTDA 

Fantasia 
COR GARD 

"NÃO VALIDO PARA MN3 3ANITARIOS' 

L 

/ 
Observa 

Inscrição Municipal 	 CWPJ / CPF 	 Válidade 
26942578001 	 07445225/0061-09 	 31/12/2016 

ESTADO DA BAHIA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI 
J.}J& Secretaria Municipal de Finanças 

LinU Tccnuluyia LICS 	 1 de 1 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI 
PRAÇA HENRIQUE PEREIRA DONA TO, 90- CENTRO 

GEP 40,4Q-Q00 - (3UANAMBI - BAHIA 
ccc, iez.o4oí000i-9a 

DECLARAÇÃO 

Declaro para os devidos fins que se façam necessários, que a empresa, 
GORCARD TFLËMtDICU9A DIGITAL LTDA, inscrita no CNPJ n° • 0744229/0001-09 e lnscrião Municipal n° 26842076001, terá seu Alvará 2016, 
prorrogado até o dia 20/01/2017, data esta quando os boletos de pagamento dos 
alvarás/2017 estarão disponibilizados no sistema, 

Guanambi-BA, 10 de Dezembro de 2017. 

/ 
VIdémar SOUZA A}ni1da 
Qivrao de btbu[üs Munictonís  
Dpervto N' 526 de 23101/20i5 

• 
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o 

10/01/2017 	 000iprovanle de IlisorIçan e de Situação CailuEtrai - Impressã 

Comprovante Uç Iniáciriçao e de 5ituaço CdtrI 

Contribuinte1 

Confira os dados de ldentifica5ao da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer dlvergônci, providencie junto à 
RFÊ a sua atualização cadastral. 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CÂDASTTW NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NUM ERC CE IN~Ç~ÇAU 

07.445 22510001-09

MATRIZ 
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE 

 SITUAÇÃO CADASTRAL. 
17106J2005 

NOMEE,ÁPP.ES,JTIAJ 	 - 

CORC4RO TELEMEDICINA DIGITAL LTDA - ME 

11í'1 L 1 C 	.STAOLLECIMLNTO SOEI L DL FAC 1 ASIA) 
CORGARO 

F
CKIIGCE OESCRIÇAO 0.4 ATIU1OADE ECONÓMICA PRINCIPAL 
6.40-2-08 - Scrvi5o5 de díagnõstico por registro gra fico 	ECG, EEC e outros exames anIogos 

LUDIDÍJE DESCRIÇÃO DASATIVIDÁDES ECONÓMICAS SEr;1JNOIAS 

Não informada 

CCjDLCO E I)LSUKIÇAO DANATUSIEZA JUCIDILA 
206-2 - Sociedade Empresária Limitada 

1 
TV DII JOAQUIM MANOEL 	 j36 

[NUMFPO COMPLI K"10 
SALA 07,2 ANDAR 

46 ,430-QUO 
itAlRPOfl LETRITO 

CENTRO 
111N11.111. 

CuAMÂMI 
DI 

BA 

ENnrnEçocLrTI)/-A\)to 

OLCAIR@MACAUDASNELCOM.BR  
TELEFONE 
(77) 3674-2455 1(77) 3674-2455 

ENTE VEOCUATIVOIEESPCNSAVEL i EFE: 

SITUAÇÃO CAOASTRAL 
ATIVA 

OATAOASITUAÇAC CAOASTNAL 
17/06/2005 

DO] 100 DE SÍTUÂCAO CADASTRAI 

SITUACAI) ESPECIAL O.STADA slruAçÁO ESPECIAL 

Aprovado pela Instrução Norriial,va RFB nE 1634 de OU de maio do ZQjÔ. 

Emitido no dia 10101/2017 às 12:44:35 (data e hora de Brasilia). 	 Página: 1/1 

(O Copyright Receita Federal d0 Brasil - 10/01/2017 

111 
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o 

31/10i7016 
	

$1- 

MINISTeWO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do brasil 
Procuradoria-Geral cia Fazenda Nacional 

r.FRTIDAD NEGATIVA flF flRITflÇ PFI ATIVOS AOÇ TPIMIITnq rrflrnAIç F à DIVInA 
ATIVA DA UNIÃO 

Nome: CORGARD TELEMEDICINA DIGITAL LTDÂ - ME 
CNPJ; 07,44.Z25/0001-0 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de responsabilidade 
do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas. é certificado que não constam 
pendéncias em seu nome, relativas a crditos tributários administrados pela Secretaria da Receita 
rederal do brasil (RF6) e a nscdçóes em Divida Ativa da União junto à Procuradoria-Geral da 
Fazenda Nacional (PGFN). 

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para 
todos os árgáos e fundos públicos da admtn!straçao direta a ele vincu!ados. Refere-se à situação do-

sujeito 
o 

sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas 

nâç alinoa 'a' ad do parágrafo único do art. 11 da Le n 8.212, de 24 dejulho de 1991. 

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos 
endereços <http:/Jwww. receita. fazer ida. qovbr,  ou <tlttp.Ilwww.pgÍi!.razerida.gov.IA-'. 

Certidão emitida gratuitainente com base na Portaria conjunta R8/PQFN ri2  1,7, de 0211012U14, 

Emitida às 1005.08 do dia 19/07/2016 <hora e dato de Brasília>. 
Válida até 15/01/2017. 
Código de controle da certidão: ABA0,EE5Q.2766.743Ç 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

o 

111 
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Certificado de Regularidade do FCTS - cm' 

Inscrição: 	07445225/0001-39 
Ruzo Social: COR(3RÂJ TELE- NIIIDICINA DIGITAL LIDA M 

Nome Fantasia:CORGARD 

Endereço: 	1V DR JOAQUIM MANOEL 136 SALA 07 ANDAR 2 / CENTRO / 
CUANAMUI / 13A / 46430000 

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 
7, da Lei 0.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a 
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o 
Fundo de G2r2ntia do Tempo de Serviço - FGTS. 

o presente Certificado não servira de prova contra cobrança de 
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, 
decorrentes das obrigações cm o FT5, 

Validade: 26/12/2016 a 24/01/2017 

Certificaço Número: 2016122601131900387882 

1nformaço obtida em 04/01/2017, às 10:26:48. 

A utilização deste Certificada para os fins previstos em Lei está 
condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: 
www.caixa.gov.br  

G4!0112W7 

hT 	 111 
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çÇr 	ESTADO DA BAHIA 

• J 	
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANÂMBI 

L>t-& Secretaria Municipal de Finanças 

1b12J2o:b 123Ó08 -VI LOEMAR SOUZA DE 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND 
• DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS r  DIVIDA ATIVA DO MUNICIPIO 

CONTRIBUINTE 

Nem 

LUNU/\kU 1 LLLMUIUINA UIUI 1 ML L 1 UM 

E: :lorc:o 

TRAVESSA OR JOAQUIM MANOEL. las 
Goniplemenlo 

SALA 07 2" ANDAR 

Bairro 
CENTRO 

Município 
Guanarnbi 

Enlndo 
BAHIA 

Dais Emissão 

15/12/2016 

CN PJÍC PF 
07445.225/0001-09 

Inscrição Municipal 

26942578001 
Situação inscrição 

Normal 

CÓUi99 de çgntrQIe de çertjdao; 	LY1NJIYMD 

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dividas de responsabilidade do sujeito passivo 
acinia identificado que vierem a ser apuradas, õ certificado que no constam pendências em seu nome, relativas a 
tributos administrados pela Secretaria Municipal do Finan9as e inscriçoos em Divida Ativa do Municipio junto 
Procuradoria Geral do Município. 

Esta c,erlidáo refere-se exclusivarpente a situação do contribuinte no âmbito da Procuradoria Geral do Município e 
Secretaria Municipal de Finanças. 

Válida ate 30/01/2017 

ATENÇÃO: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

o 

o 

l.'nkl Toconinqia lei,' 1 de 1 
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o 

CFRTJDÃfl T'TPÇZÂTTVÂ DP flTTTOS TPkRM.HTSTAS 

Nome: CORGARD TELJEMEDICINA DIGITAL LTDA - ME (MATRIZ E FILIAIS) 

CNPJ 07.44 .22I0ôôi-ô9 
Cerido 1°: 122242132/2016 

Expedição: 26/12/2016. às 15:27:22 
Validado: 23/06/2017 - 150 (cento e oitenta) dias, contados da data 
cio aias expedição 

Cc;-t íficn 5 3 que CORGARD TELEMa. 	NA DIGITAL LTDA - ME (DIATRIZ 15  

FILIAIS), inscrito (a) no CNPJ sob o n' 07.445.225/0001-09, NÃO CONSTA 
do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. 

Certidão emitida com base no artc. 642-A da consolidação das Leis do 
Trabalho, acrescontado pola Lei n 12.440, de 7 de julho de 2011, e 

fiS Resoluçau Advrsrirs atrva n 1473/2311 do Tribunal E 	.ciinn do 

Trabalho, do 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 codos os seus estabelecimentos, aqâncias ou ffliais. 
aceitação desta cnrtdo condiciona-se à erificaç2c de sua 

autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 

Internet (http://www.tsc.jus.br) 
(2çrt idào emi tida grauu:. Lamente 

INFORMAÇXO IMPORTANTE 

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas conscam os dados 

ncccss.rios à identificação das pessoas naturais e jurídicas 

inadimplences perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações 

estabelecidas em gentenna condenaLra transitada em julgado ou em 

acc?dÕ 	udiciaLs trabalhistas, inclusi'e no concernente aos 

recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a 
omolamentos ou a ,colhimentos deter,ni nados em lerj ou decorrentç 

do execução de acordos icirmados poratite o Mm 	çCilo Público do 

Trabalho ou Comissão de conciliação Prévia. 
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Pp 
1 

0410112017 	002385984 
PODR JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA 

CERTIDÃO ESTADUAL  

CONCORDATA, FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL 

GUUIDAO No: 002385984 	 FOLt-IA; 111 

autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça (wwwtjba.jusbr), 

CERTtF}CO que, pesquisando os registros de distribuições de !eitos civeis do Estado da Bahia, 
anteriores a data de 04)01)2017, verifiquei NADA CONSTAR em nome de: 

CORGASD TELEMEDICINA DIGITAL LTDA-M[, portador do CNPJ 07.445.22510001-0e, estabelecida na TV 

DR JOAQUIM MANOEL, N136, SALA 7- ANDAR Z, ÇNTRO, GLP: 46540.000, Guanambi - BA.  

Os dados informados são de responsabilidade do sohcilante, devendo a titularidade ser conferida pelo 
interessado e)ou destinatá,o, A presente certidão abrange pesquisa no banco de dados pelo Período de 20 
(vinte) anos 

Certifico inalmente Rue o valor de 	1404 roi pago através do DAJ (Documento de Arrecadação 
Judiciária). 

Esta certidão foi emitida pela internei e sua validade & de 30 dias a parlir da data de sua emissão Após 
esta data será necessária a emissão de unia nova certidão. 

521v2dor, quarto-feira. 4 de janefro de 20l7 

00238598' 
PEDIDO Ne; 	

01111 1H 11 11~11 1111,1 

    

   

Artur da Conceição Costa Neto 
Setor de Certidão 

    

o 

o 
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RAZÃO SC)CkL 

xxxxxxxxxxxxxxxxNxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 

INSCRIÇÃO ESTADUAL 

07.445.21V11(111 1.119 

te  

• ÇjOYEHNO 1)0 ESTADO DA BAHIA 	 kmin 2X1112fl1 G 

SECRETARIA DA FAiENI),\ 

Certidão Negatka de Débitos Tribuftrios 
o 

• (Emitida para 05 efeitos dos arts. lia e lii da Lei 3.96 de lide dezembro de 1981 -Código 
Tributário do Estado da Bahia) 

Certidão N°: 20161683352 

o 
Fica certificado que não constain, até a presente data pendõncias de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acena 

identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria 

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

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

cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente. 

Emitida em 28/12/2016 conforme Porlana n°  918199, sendo valida por 60 dias!  contados a partir da dota de sua 

09 
	

emissão. 

A ÁÜTEITiCiDAD ura 1 c DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS iNt luKiAS 
FPIZNPARIA OU VIA INTeRNET, NO ENDEREÇO tittp:I/www.setaz.ba.gov.br  

Válido coriioci presei Fzoço coriurita ckr cartão or!gir'rl anus or ç :11 no 	frC,ifo1NF'jCI, 

Secretaria da Receita fedelal do Mirrrslér:o da Faien 

1 di, 1 	 Ncl(,eili.LiiiMCiiila rjit 
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Diário Oficial do 

Município SÃO FELIX DO CORIBE 
São Felix do Coribe/Bahl 

Terça-Feira,  24 de Janeiro de 417. 
N° 000575/ Ano: VI 

RESUMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 

Ato de Dispensa de Licitação n°001/2017, Proponente: Jotamar Comércio de Peças e 

Transportes Rod. objeto: serviço de transporte rodoviário neste município, valor global: 1157.918,05 

00. Disposto legal nós termos da Ld n0g.gGJs. 

Ato de Dispensa de Licitação n°002/2017, Proponente: ICR Combustível LTDA; objeto: 

aquisição de combustível, para este município, valor global: R7.997, 87. Disposto legal nos termos 

da Lei n°9.696J92 

Ato de Dispensa de licitação n°004/2017, Proponente: Corgard Telemedicina Digital, 

signatário: sócio Jose Aparecido de Meio ,objeto; serviço de eletrocardiografia d distancia, para o 

fundo municipal de saúde básica ,deste município, valor global:R$ 7.990,00. Disposto legal nos 

termos da Lei n°8.666/93. 

Ato de bispensa de licitação n°006/2017, Proponente: Josenhlton Santiago de 

Oliveira,objeto serviços de locação de ambulância para manutenção dos serviços de saúde básica 

deste município valor global R7 987,00Disposto legal nos termos da Lei n°81666(93 

Avenida Luis Edua'do Ma*aIhaes, S/N - CenUo Sao FeJi,t do ÇçjriDç - 
www.saorelixdocoribc ha gov br / Te!.: (77)3491.2921 

E-mail: diario.ofçiakiisuofçli,çdocoríbc ba goy  bt 
ASSINATURA DIGITAL - ICP/DItASIL:7719SD14aA0734D200DC6304FCC30E80 
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Diário Oficial do 

Município SÃO PáLIX DO 

São Felix do Coribe/Bahia 
Sob-Feira. 24 de Pevereiro de 2017 

P12  0005951 Ano VI 

RESUMOS DE ADJUDICAÇÕES 

O PREFEITO DE SÃO FELIX DO CORIBE, ESTADO DÁ RÁHIÀ. Julal rudes Ribeiro 
Ferreira, atendendo o procedimento da Comissão Permanente de Licitação, referente 
à dispensa de licitação n°. DL003/2017, cujo objeto Locação de um prédio sito a Av. 
Luis Eduardo Magalhães, s/n, sede, para instalação da sede administrativa do 
Município de São Félix do Coribe, adjudica o objeto a proponente Massapê 
Combustível Ltda., no valor mensal de R3.79,00 (três mil e quinhentos e setenta e 
nove reais), e valor global de R$10.737,00 (dez mil e setecentos e trinta e sete reais) 
conforme as condições apresentadas, e nos termos do art.43 inciso VI da lei n° 
8.666/93. Em 0310V2017. 

O PREFEITO DE SÃO rÉLIx DO CORIBE, ESTADO DA BAHIA, Jutal Eudes Ribeiro 
Ferreira, atendendo o procedimento da Comissão Permanente de Licitação, referente 
a dispensa de licitação n°DL004/2017, cujo objeto serviços de eletrocardiografia à 
distância, com cessão de uso de equipamento para capta9ão do ECO, .com regime de 
comodato, no atendimento aos pacientes da sede e meio rural  que buscam tratamento 
no Hospital Dr. José Bastos, na manutenção dos serviços públicos de saúde básica,  
deste municipio, adjudica o objeto a proponente Corgard Telemedlcina Digital com 
valor unitario cie I$1 1,00 (onze reais) com franquia de 100 (cem) unidãdó de exames 
mensais, com estimativa de R$11.11 00,00 (um mil e cem reais) mensal3  po valor global 
de R$7.700,00 (sete mil e setecentos reais), conforme as condiçÓesapresentadas e 
nos termos do art.43 inciso Vi da lei n08.66(3.193. Em 04/01/2017 

O PREFEITO DE SÃO FÉLIX DO CORIBE,' ESTADO ÔÀ1BAHIA, Jutal Eudes Ribeiro 
Parreira atendendo o procedimento da Comissão Permanente de Licitação referente 
a dispensa de licitação n°DL005/201 7 cujo objeto Contratação de serviços  consultaria 
técnica especializada controle interno, na manutenção dos serviços públicos 
administrativos deste município, adjudica o objeto ao proponen4e JF Serviços de 
Contabilidade Lida ME, ndyior global de R$7.600,00(ete mire oitocentos reais), 
conforme as condições<.apresentadas, e nos termos do ai?43 inciso VI da lei 
n°8.666./93. Em 11/01/20i7í 	

CV 

O PREFEITO DE 3A0 FELIX DO CORIBE, ESTADO DA BANIA, Jutai Eudet Ribeiro 
Ferreira. atendendo o procedimento da Ccmiô Permanente de licitação, referente 
a dispensa de licitação n°. DL005A/2017, cujo objeto Locação de casa situada à Rod. 
DR 1 3, ri0. 136, Centro - aao Felix cio Coribe — BA, para armazenamento de materiais 
e equipamentos de uso diversos na utilização das reformas e conservação de prédios 
públicos, deste município, adjudica o objeto ao proponente Sr. $Órgio Almeida dos 
Santos, o valor de mensal de R700,00 (setecentos reais), e valor global de 
R$8.400,00 (oito mil e quatrocentos reais), conforme as condições apresentadas, e 
nos termos do art.43 inciso VI da lei n°. 8.666.193. Em 02/01/2017. 

Avenida Luis rduardo Magalhães. ÇIN -Centro. São Felix do Coribe-  Aehia 
	  Tci.: (17)34I-29ZI 

E-mail: diario,oflç,al$aofçltxdoçoribç.ba,gov.br 
ASSINATURA DIGITAL - ICP/BRASIL: A32B2F7223D238D0C57B2I78BCAB4EE0 
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5 
Piado OflElal cio 
Município SÃO FÉLIX DO CORIBE 

São Felix do Coribef5ahla 
Sexta-Feira, 24 de Fevereiro de 2017 

N2  000595/ Ano: VI 

RESUMOS DE HOMOLOGAÇÕES 

O PREFEITO DE SÃO FÉLIX DO CORIBE, ESTADO DA BAHIA, Jutaí Eudes Ribeiro 
Ferreira, após o procedimento apresentado pela Comissão Permanente de Licitação, 
referente à dispensa n°. DL003/2017, cujo objeto Locação de um prédio sito a ~Luis 
Eduardo Magalhães, siri, sede, para instalação cia sede administrativa do Município 
de São Félix do Coribe, homologa o procedimento de dispensa a proponente Massapê 
Combustível Ltda, no valor mensal de R$3.579,00 (três mil e quinhentos e setenta e 
nove reais), e valor global de R$10.737,00 (dez mil e setecentos e trinta e sete reais), 
conforme as condições apresentadas, e nos termos do art.43 inciso VI da lei 
n08.999.195. Em 0/01/2017. 

O PREFEITO DE SAO FÉLIX DO CORIBE, ESTADO DA BAHIA, Jutaí Eudes Ribeiro 
Ferreira, após o procedimento apresentado pela Comissão Permanente de Licitação, 
referente a dispensa n°DL004/201 7, cujo objeto serviços de eletrocardiografia à 
distância, com cessão de uso de equipamento para captação do ECG, com regime de 
comodato, no atendimento aos pacientes da sede e meio rural que buscam tratamento 
no Hospital r, Jot Bastes, na manuteriçao dos serviços públicos de saúde básica, 
deste município, homologa o procedimento de dispensa a proponente Corgard 
Telemedicina Digital; com valor unitário de R$11,00 (onze reais) com franquia de 100 
(cem) unidades de exames mensais, com estimativa de P$I.100.00 (um mil e cem 
reais) mensal, no valor global de R$7.700,00 (sete mil e setecentos reais), conforme 

cj as condições apresentadas, e nos termos o .a0,4-   c' • VI da lei n°8 666./93. Em 
04/01/2017. 

o PPEFEITõ DE SÃO FÉLIX DO CORIBE, ESTADO DA BAHIA, Jutaí Eudes Ribeiro 
Ferreira, após o procedimento apresentado pela Comissão Permarnte de Licitação, 
referente a dispensa- nODLOQ,512017, cujo objete Gontrataão de érviços consultoria 
técnica epecializaUó ,-çQQntrQQ interno, na manuten8o dos serviços  públicos 
administrativos deste município, homologa o procedinient9'de dispensa a proponente 
JF Serviços de Contabilidade Ltda - ME, no valor global de fl$7.600,00 (sete mil e 
oitocentos reais), conforme as condições apresentadas, e nos termos do art.43 inciso 
VI da lei n08.666.193. Em 11/0112017. 

Avenida Luis Eduardo Magalhaes. S/N -Centro, São Fel ix do Coribe— Bahia. 

www saofelixdocoribeba Rov bri  Tel.: (77)2491.2921 
E-mail: d,ario,oflciaI(isaofeIlxdocoribe.basov.br   

ASSINATURA DIGITAL ICP/BRÀSIL: A32B2F7223D239D0057B2 I7DSCAD4EFD 
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Du?irlo Oficial do 

Município SÃO FÉLIX DO CORIBE 
São Felix do Coribe/Bahia 

Terça-Feira, 24 de Janeiro de 2017. 
li0  000575/ Ano: VI 

de uma casa, valor global: R$3.000,00, vigência: três meses. Dispositivo legal nos termos da Lei 

«8.565/93. 

Contrato n°011/2017: Contratante: Fundo Municipal de Saúde do Município de São Félix 

do 	Coribe: signatário —Marcos Ataide de 011veira,Contratado: ICR Com bustivel;signatârio:sócio 

Bráulio Santana Filho, objeto: fornecimento de combustível para o fundo municipal de saúde deste 

município, valor global: ftt2.967,94,00. vigência: no período de 30 dias. Dispositivo Ie8a1 nos termos 

da Lei n08.666/93. 

Contrato n°01212017: Contratante: Contratante: Município de São Félix do Coribe: 

signatário - Prefeito Jutai rudes Ribeiro Ferreira, contratado: ICR Combustível; si5natárip:5õcio 

ráulio Santana Filho ,objeto: fornecimento de combustível para este município, valor global: 

R$5.129,93, vigéncia:30 dias. Dispositivo legal nos termos da Lei n°8.666/93 

Contrato n°013/2017: Contratante: Fundo Municipal de Saúde do Município de São Félix 

do Coribe: signatário —Marcos Ataide de Oliveira, Contratado:Jotamar Comtrclo de Peças e 

Transportes Rodoviário LTDA,slanat6rio;laÇ Azevedo MagaliiHes, objeto: .3ervlço1 peeialiudo em 
transporte de passageiros deste município, valor global: R$4.176,00, vigêa :SOdias. Dispositivo 

legal nos termos da Lei n°8,666/93 

Contrato n'01412017; Contratante; Município de São Felix do Coribe: signatário - Prefeito 

Jutai Eudes Ribeiro Ferreira Contratado: Jotamar Comércio de Peças.e Transportes Rodoviário LTDA, 

signatario lsac Azevedo Magalhães, objeto Serviço especializado err 4transpQre epssagelros deste 

município, valor global R$3  742,05, vigência ttrinta Dispositivo nos termos daC1 n-2.6,66/93.  

Contrato n°015120.7,  Contratante Município de São Félix do Coribe° signatário - Prefeito 

Jutai tudes Ribeiro ferreira, Contrata4Q.JwzannM44ara Souza de ?Quelroz e & 

CIALTDA,signatárlo izannA Mara Souza de Que z0b)1gassessorla t' 	epi r ngenharia  civil 

valor global R549 000 00 vigncia 12 meses Dissltivo legal nos termos da Li n"8.666/93.  

Contrato «016/2017 Contratante Município de So Félix do Coribe signatário - Prefeito 

Jutai Ludes Ribeiro Ferreira; Contratado: Ismerim Advogados Associados-EPP, signatário; sócio 

Ademir lsmerimQMedina, objeto: Serviços de advocacia para este município., no valor global: 

R$315.000,00, vigênci:06 meses. Dispositivo legal nos termos,dik Lei n°866/93. 
O 

Contrato n001712017:  Contratante: Fundo Municipaiç31'eSaúde do Município de São Félix 

do Coribe: signatário —Marcos Ataide de Oliveira ,Contratado:Josenilton Santiago de Oliveira-ME 

signatário: Josenilton Santiago de Oliveira, objeto:serviço e locação de ambulância para o fundo 

municipal de saúde ,deste município, no valor siobal;  R$ 7.987,00, vigência: 28 dlas.Dispositivo legal 

nos termos da Lei n°8.666/93 

Contrato n°018/2017: Contratante: Fundo Municipal de Saúde do Município de São Félix 

do 	Coribe: signatário —Marcos Ataide, de Oliveira ,contrata do:Cor8ard Telemediçina Digital, 

signatário:sócio José Aparecido de Meio, objeto:serviço de eletrocardiografia à distancia, para o 

fundo muniçipui de saúde bdsica ,deste município, no valor global: ftÇ  7.900.00, vgnda: 07 

mcses.Dispositivo legal nos terma da lei sgg)g 

Avcnida Luis Eduardo Magalhães, S/N -Centro, Sn Felix do Corbe - Pahia 
saofeuxdocoribebagovbr / Tei.: (77)3491-2921 

E-mail: çliado ofc-i,ir1qnofeiixdncoriL,e ba 0v  

AS51NATURAUIOITAL -JCI'ÍURASJL:771958148A0734D2110DC6304FCC30E2D 
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