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EXMO. SR. JUIZ DE DIREITO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE
JUAZEIRO.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O , devidamente qualificado nos autos do presente HOSPITAL DIA SÃO LUCAS LTDA MANDADO
 impetrado contra ato abusivo e ilegal da Autoridade Coatora devidamenteDE SEGURANÇA

identificada vinculada à , vem a V. Excelência,PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO
considerando que o sistema pje apresentou erro, não anexando  a petição inicial e documentos, vem a
Impetrante juntá-los novamente.

 

   Nestes termos, pede deferimento.                     

Juazeiro, 08 de Abril de 2019.

 

 

SANDRO LUIZ DIAS BISPO

OAB/BA 29.126
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EXMO. SR. JUIZ DE DIREITO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA 

DE JUAZEIRO. 

  

  

 

  

  

  

  

  

  

O HOSPITAL DIA SÃO LUCAS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, 

inscrito no CPJ sob o nº 26.633.853/0001-54, com sede na Av. São João nº 365, Jardim 

Flórida, Juazeiro – Bahia, CEP 48.900-572, representado por seu sócio diretor, DALMIR 

FLORÊNCIA PEDRA, brasileiro, solteiro, médico, inscrito no CPF nº 863.475.435-91, por seu 

advogado infra-assinado, vem perante Vossa Excelência, com fulcro no art. 5º, LXIX da 

CRFB e art. 1º da Lei 12.016/09, impetrar 

MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR 

contra ato ilegal e abusivo praticado pela ILMA SR. TAMILLA FALCÃO DE OLIVEIRA 

NASCIMENTO Pregoeira da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de 

Juazeiro, com na sede da Prefeitura Municipal de Juazeiro, Rua 15 de Julho, nº 32 - Mezanino 

- Centro - Juazeiro - BA, pelos motivos expostos a seguir. 

 

 I – DO INTERESSE DE AGIR  

    INICIALMENTE, cumpre informar que a Impetrante tem legítimo interesse de 

agir no presente mandamus, vez que a Impetrante participou do Processo Licitatório nº 
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016/2019, na modalidade Pregão presencial nº 11/2019, tendo participado da abertura dos 

trabalhos, quando foi considerada inabilitada, em razão de confusão feita no momento da 

apresentação da documentação de Credenciamento. Ademais disso, após a homologação do 

Certame, a Impetrante ofertou Requerimento de Invalidação do Certame (Cópia Anexa), 

tendo a Autoridade Coatora julgado improcedente o referido Requerimento (cópia da decisão 

anexa), possuindo a Impetrante, portanto, legítimo interesse de agir. 

II - DOS FATOS  

A Prefeitura Municipal de Juazeiro, através do Processo Administrativo nº 

016/2019, promoveu o Edital de Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 11/2019, cujo 

objetivou era a escolha para contratação de EMPRESA ESPECIALIZADA para 

prestação de serviços de perícia médica visando efetuar perícias necessárias a 

concessão de auxílio - doença, readaptação funcional ou aposentadoria por invalidez aos 

servidores municipais, filiados ao IPJ - Instituto de Previdência de Juazeiro-BA e as 

especificações descritas no ANEXO III do Edital, conforme documento anexo. 

   Ocorre que, somente após a homologação do certame, a impetrante tomou 

conhecimento que a empresa JUSMED CONSULTORIA E PERÍCIAS MÉDICAS LTDA 

CNPJ nº 29.315.985/0001-26, foi declarada vencedora do certame em referência. Contudo, a 

empresa vencedora NÃO é registrada no CREMEB – CONSELHO REGIONAL 

DE MEDICINA DO ESTADO DA BAHIA. 

   E não foi só isso. A impetrante também tomou conhecimento que o sócio da 

JUSMED, o Sr. Josué Leite de Lima Junior, de forma criminosa, fraudulenta e sem 

conhecimento ou autorização do Sr. Dalmir Florêncio Pedra, teve acesso à sua senha junto 

ao CREMEB, na data de 09/03/2019, portanto, já depois de ultimada a licitação, tentou inserir 

o nome do Sr. Dalmir como sócio Diretor da JUSMED, numa nítida tentativa de credenciar 

sua empresa ao CREMEB, vide documentos comprobatórios anexos. 

  Tais fatos chegaram ao conhecimento do Sr. Dalmir, que prontamente registrou 

a Ocorrência Policial nº 19-00601, na Delegacia de Polícia de Juazeiro, comunicando o 
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fato à Autoridade Policial (vide documento anexo), no sentido de instaurar Inquérito Policial 

para a apuração de crime de falsidade ideológica. 

  Pois bem. Diante desses fatos, a impetrante apresentou um Requerimento 

administrativo, dando conhecimento à Pregoeira acerca da inexistência de registro ou 

inscrição da vencedora junto ao CREMEB, requisito indispensável como preconizado no 

art. 30, I da Lei de Licitações e ao final, pleiteando a INVALIDAÇÃO DO PROCESSO 

LICITATÓRIO, ou alternativamente, a INABILITAÇÃO DA VENCEDORA, EM 

JUÍZO DE RETRATAÇÃO. 

Todavia, a autoridade limitou-se a julgar improcedente o Requerimento 

formulado, sob a alegação de que não houve recurso administrativo em tempo hábil e que 

o interessado deixou precluir o direito na esfera administrativa (decisão anexa).  

Na verdade, a Autoridade Coatora tinha o dever legal de, diante do vicio 

apontado, providenciar a correção dos vícios, sob pena de onerar o erário público. 

Em que pese a Autoridade Coatora tenha tomado ciência dos vícios apontados, 

os quais ensejam a anulação do certame por ilegalidade e arbitrariedade, decorrentes do não 

atendimento a preceitos legais constitucionais e infraconstitucionais, nenhuma providência foi 

adotada, o que caracteriza a violação ao direito líquido e certo da impetrante, ante a 

ilegalidade e abuso de poder (art. 1º da Lei 12.016/09). 

Dessa maneira, pretende a impetrante ver declarada a inabilitação da empresa 

vencedora, ante ao vício ou irregularidade que macula o processo licitatório, cabendo a este 

Juízo proceder, inicialmente, a suspensão da execução do contrato, e ao final, declarar a 

invalidação ou anulação do certame. 

III - DA INVALIDAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO – OMISSÃO DE 

EXIGENCIA DE COMPROVAÇÃO DE HABILITAÇÃO TÉCNICA - 

INABILITAÇÃO DA VENCEDORA - AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA – 

IRREGULARIDADE – VÍCIO  
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   Excelência, como já se disse acima, a Prefeitura Municipal de Juazeiro, através 

do Processo Administrativo nº 016/2019, promoveu o Edital de Licitação na modalidade 

Pregão presencial nº 11/2019, cujo objetivou era a escolha para contratação de 

EMPRESA ESPECIALIZADA para prestação de serviços de perícia 

médica visando efetuar perícias necessárias a concessão de auxílio - doença, readaptação 

funcional ou aposentadoria por invalidez aos servidores municipais, filiados ao IPJ - Instituto 

de Previdência de Juazeiro-BA e as especificações descritas no ANEXO III do Edital anexo. 

  Pois bem. A empresa JUSMED CONSULTORIA E PERÍCIAS MÉDICAS 

LTDA CNPJ nº 29.315.985/0001-26, foi considerada apta e credenciada e, ao final, foi 

declarada vencedora do certame em referência, apesar de NÃO ESTÁ INCRITA OU 

REGISTRADA JUNTO AO CREMEB – CONSELHO REGIONAL DE 

MEDICINA DO ESTADO DA BAHIA ao tempo da homologação do certame. 

   O objeto do certame consistiu na escolha para contratação de empresa 

especializada para prestação de serviços de perícia médica para a realização de perícias 

necessárias a concessão de auxílio - doença, readaptação funcional ou aposentadoria por 

invalidez aos servidores municipais, filiados ao IPJ - Instituto de Previdência de Juazeiro-BA. 

  Não sabendo se, de forma propositada ou não, o certo é que o Edital do 

Pregão 11/2019, não fez nenhuma referência à apresentação do registro empresarial na 

entidade profissional de classe, como determina o art. 30, I da Lei de Licitações, ou seja, 

tratando de serviços de saúde, imperioso que se exigisse a comprovação credenciamento no 

CREMEB. 

  Veja Excelência, o rol de requisitos exigidos no item 8.3.4 do Edital, 

relativos à QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

“8.3.4 - Documentação relativa à QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

a.) Apresentar Atestado fornecido por pessoa jurídica de direito 

público ou privado, que comprove que a licitante executou ou está 
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executando, de maneira satisfatória e a contento, serviços da natureza 

e vulto similares com o objeto da presente licitação. 

a.1) Os atestados poderão ser diligenciados de acordo com o parágrafo 

3º do art. 43, da Lei 8.666/93. 

b) A empresa deverá ter em seu quadro de funcionários, sócios ou 

profissional autônomo, médico (a) com especialidade em perícia 

médica/medicina do trabalho com experiência comprovada na área de 

perícia, devendo apresentar dos profissionais quem compõem a equipe 

técnica, os seguintes documentos: 

b.1) Cópia do Registro Profissional no Conselho Regional de 

Medicina – CRM; 

c) As empresas licitantes deverão apresentar Atestado de Visita 

Técnica, fornecido pelo Instituto de Previdência de Juazeiro - BA, 

em nome do licitante, informando que a empresa, através de seu 

representante legal, visitou os locais onde serão executados os 

serviços, tomando conhecimento de todos os aspectos físicos que 

possam influir direta ou indiretamente na execução dos mesmos. 

c.1) A visita técnica deverá ser realizada no mínimo 2 (dois) dias úteis 

antes do dia da realização do certame, devendo ser agendada de 

segunda a sexta-feira, no horário de 09:00 às 17:00, com o Sr. Antonio 

Carlos dos Santos - Presidente do Instituto de Previdência de Juazeiro-

Ba. 

c.2) A Visita Técnica, deverá ser realizada pelo representante legal 

designado pela licitante. 

c.3) Caso a licitante opte em não participar da visita nos dias acima 

estipulados, deverá a presentar, em substituição ao atestado de visita, 

DECLARAÇÃO FORMAL ASSINADA PELO RESPONSÁVEL 

TÉCNICO, com firma reconhecida em Cartório, sob as penalidades da 

lei, que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades 

inerentes à natureza dos serviços objeto da licitação, que assume total 

responsabilidade por esse fato e que não utilizará deste para quaisquer 

questionamentos futuros de aspectos técnicos ou financeiros, para com 

o Instituto de Previdência de Juazeiro-BA.” 
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   Veja ainda, Excelência, que não consta em tal rol a exigência de 

comprovação de inscrição ou registro na entidade profissional competente. 

  Todavia, em que pese o Edital tenha omitido tal exigência, a Lei de Licitações 

que rege o processo licitatório, o qual todos os entes públicos devem obediência, assim o faz, 

preconiza ser requisito essencial ou condição sine qua non para a regularidade do processo 

licitatório, que as licitantes tenham seu registro ou inscrição no órgão profissional 

competente.  

  Excelência, a respeito da documentação de QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, 

dispõe o art. 30 da Lei de Licitações nº 8.666/93, que: 

“Art. 30. A documentação relativa à qualificação técnica limitar-

se-á a: 

I - registro ou inscrição na entidade profissional 

competente; 

Já a exigência do inciso II, refere à comprovação de aptidão e qualificação 

de seus dirigentes e prepostos, senão veja: 

II - comprovação de aptidão para desempenho de atividade 

pertinente e compatível em características, quantidades e prazos 

com o objeto da licitação, e indicação das instalações e do 

aparelhamento e do pessoal técnico adequados e disponíveis para 

a realização do objeto da licitação, bem como da qualificação de 

cada um dos membros da equipe técnica que se 

responsabilizará pelos trabalhos; 

.....” 

   Ora. Excelência, a interpretação exarada no artigo 30, no inciso I, acima 

transcrito revela, indisfarçadamente a conclusão de que a HABILITAÇÃO TÉCNICA, 
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compreende a comprovação do devido e efetivo registro ou inscrição da empresa 

na entidade profissional competente, no caso específico, no CREMEB.  

   Já a comprovação de aptidão de que trata o art. 30, inciso II, será feita 

mediante a comprovação de qualificação de seus dirigentes e prepostos.  

   Tanto é verdade, que o parágrafo 1°, do mesmo artigo, refere-se à 

comprovação dessa aptidão, cuidando no seu inciso I de explicitar o modo de comprovação 

da capacitação técnica, senão veja: 

§1o - A comprovação de aptidão referida no inciso II do 

"caput" deste artigo, no caso das licitações pertinentes a obras e 

serviços, será feita por atestados fornecidos por pessoas jurídicas de 

direito público ou privado, devidamente registrados nas 

entidades profissionais competentes, limitadas as exigências a: 

I - capacitação técnico-profissional: comprovação do 

licitante de possuir em seu quadro permanente, na data 

prevista para entrega da proposta, profissional de nível 

superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade 

competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por 

execução de obra ou serviço de características semelhantes, 

limitadas estas exclusivamente às parcelas de maior relevância e 

valor significativo do objeto da licitação, vedadas as exigências de 

quantidades mínimas ou prazos máximos;        

Como se verifica, a exigência do art. 30, I da Lei de Licitações é 

condição sine qua non para a regularidade do processo licitatório, vez que 

trata de comprovação de compatibilidade com o objeto da licitação. 
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Como se depreende dos dispositivos acima, constitui requisito para a 

qualificação técnica das licitantes, em sede de habilitação, a prova de “registro ou 

inscrição na entidade profissional competente”. 

Para que seja possível estabelecer essa exigência no instrumento convocatório 

é preciso que a execução do objeto exija a inscrição da licitante no respectivo conselho 

profissional, nos moldes da citada lei. Além disso, a execução do objeto também deve 

demandar a participação de profissional especializado, cuja profissão, em virtude de lei, é 

fiscalizada pelo respectivo órgão/entidade profissional. 

É importante compreender que o registro na entidade 

profissional está relacionado com a atividade fim de cada empresa. Em razão 

disso, a exigência de registro ou inscrição deve se limitar ao conselho que fiscalize o serviço 

preponderante objeto da contratação, no caso específico, o Conselho Regional de Medicina, 

sob pena de comprometer o caráter competitivo do certame em razão do estabelecimento de 

condições de qualificação técnica impertinentes ao cumprimento das obrigações contratuais. 

Nesse sentido é a orientação do Plenário do TCU, expedida no Acórdão nº 

2.769/2014 (TCU, Acórdão nº 2.769/2014, Plenário, Rel. Min. Bruno Dantas, j. em 

15.10.2014), segundo a qual “a jurisprudência do TCU se consolidou no sentido 

de que o registro ou inscrição na entidade profissional competente, previsto 

no art. 30, inciso I, da Lei 8.666/1993, deve se limitar ao conselho que 

fiscalize a atividade básica ou o serviço preponderante da licitação.” 

Nesse mesmo sentido, temos outros julgados do Tribunal de Contas União, que 

representam o entendimento majoritário daquele órgão fiscalizador, senão vejam: 
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Enunciado: A exigência de registro ou inscrição na entidade 
profissional competente, prevista no art. 30, inciso I, da Lei 
8.666/1993, deve se limitar ao conselho que fiscalize a atividade 
básica ou o serviço preponderante da licitação. 

Resumo 

O Tribunal examinou Pedido de Reexame interposto pelo 
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito 
Federal (Crea/DF) em face do Acórdão 5.942/2014 Segunda 
Câmara, que, ao apreciar possíveis irregularidades em pregão 
promovido pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) , 
visando à contratação de empresa especializada na prestação de 
“serviços de planejamento, implantação, operação, 
gerenciamento de Central de Atendimento contínuo e sazonal e 
gestão de teleatendimento receptivo e ativo nas formas de 
atendimento eletrônico e humano na modalidade Contact 
Center, incluindo registro e fornecimento de informações aos 
usuários e ao público em geral”, dera ciência à Anac “de que só 
se pode exigir registro de empresa licitante, de seus 
responsáveis técnicos e de atestados de capacidade técnica no 
conselho de fiscalização responsável pela atividade básica ou 
serviço preponderante da empresa”. No Pedido de Reexame, 
sustentou o recorrente que deveria ser determinado à Anac e aos 
demais jurisdicionados que exigissem registro dos licitantes 
junto ao Crea nos certames cujo objeto se referisse à prestação 
de serviços de engenharia, como ocorrera com o pregão objeto 
da decisão combatida. Rejeitando tal pretensão, o relator 
incorporou ao seu voto a análise da unidade técnica no sentido 
de que “a atividade básica ou o serviço preponderante exigidos 
nessa licitação estão claramente relacionados com a operação 
e o gerenciamento dessa Central [de Atendimento e 
Teleatendimento], atraindo assim a competência do CRA para 
fiscalizar sua execução e não a do CREA”. Dessa forma, o 
relator entendeu não ser o caso de modificar o acórdão 
guerreado “somente pelo fato de haver serviços de engenharia 
envolvidos na referida contratação, uma vez que tal argumento, 
por si só, não é suficiente”, consignando, ainda, ser preciso 
“demonstrar ser essa [serviço de engenharia] a atividade básica 
ou o serviço preponderante exigido pela Administração”, o que 
não teria ocorrido no caso. Para arrematar, ressaltou que “a 
jurisprudência do TCU sobre a matéria se consolidou 
no sentido de que o registro ou inscrição na entidade 
profissional competente, previsto no art. 30, inc. I, da 
Lei 8.666/1993, deve se limitar ao conselho que 
fiscalize a atividade básica ou o serviço 
preponderante da licitação”. Com tais fundamentos, o 
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Tribunal negou provimento ao Pedido de Reexame. (TCU, 
Acórdão 5383/2016-Segunda Câmara, Rel. Min. VITAL DO 
RÊGO, j. em 10/05/2016) 

 

Enunciado: A exigência de registro ou inscrição na 
entidade profissional competente, para fins de 
comprovação de qualificação técnica (art. 30, inciso 
I, da Lei 8.666/1993) , deve se limitar ao conselho 
que fiscalize a atividade básica ou o serviço 
preponderante da licitação. (TCU, Acórdão nº 
3464/2017-Segunda Câmara, Rel. Min. ANDRÉ DE 
CARVALHO, j. em 25/04/2017). 

 

A respeito dessa exigência, temos o seguinte julgado emanado do E. Tribunal 

de Justiça da Bahia: 

EMENTA: EXIGENCIA DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

ATRAVES DE REGISTRO OU INSCRIÇÃO NA 

ENTIDADE PROFISSIONAL COMPETENTE. 

ATIVIDADES PROFISSIONAIS QUE SE ENCONTRAM 

REGULAMENTADAS EM LEI PROPRIA. LEGALIDADE 

DO ATO. DESCRIÇÃO DO CUSTO DO SERVIÇO OBJETO 

DO CERTAME NO EDITAL OU INFORMAÇÃO NO 

ENTRUMENTO CONVOCATORIO QUANTO AOS MEIOS 

PARA OBTER TAL DADO. AUSENCIA. SEGURANÇA 

CONCEDIDA. SENTENÇA MANTIDA EM REEXAME 

NECESSÁRIO (CLASSE: Remessa Necessária. Nº processo 

0000022-84.2014.805.0153, Relator Lidivaldo Reaiche 

Raimundo Britto, Primeira Câmara Cível, Publicado em 

21/08/2015). 
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EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. 

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO 

ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. HABILITAÇÃO. 

EXIGÊNCIA DE INSCRIÇÃO NO CONSELHO 

REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO. 

COMPATIBILIDADE COM O OBJETO LICITADO. 

EXIGÊNCIA DE PATRIMÔNIO MÍNIMO LÍQUIDO. 

PLAUSIBILIDADE, CONSUBSTANCIADA NA LEI 8666/93. 

APELO PROVIDO. 

A obrigatoriedade de registro nos Conselhos 

Profissionais, vincula-se à atividade básica ou à 

natureza dos serviços prestados. Assim, notório que 

empresas de conservação e limpeza devem ter lastro 

na área de Administração, haja vista as atividades 

de gerenciamento e execução de atividades laborais, 

o que justifica a exigência do registro no CRA.  Nos 

termos do art. 31, da lei n°8.666/93, o edital poderá exigir, a 

título de comprovação da capacidade econômico-financeira da 

empresa participante, capital mínimo ou valor do patrimônio 

líquido em até 10% (dez por cento) do valor da contratação. O 

índice de liquidez geral - ILG, visa a demonstrar a situação 

financeira favorável da empresa, evitando-se assim prejuízo à 

administração pública. Apelação conhecida e provida, inclusive 

em reexame necessário. (Classe: Apelação,Número do Processo: 

0150977-79.2006.8.05.0001,Relator(a): ROSITA FALCAO DE 

ALMEIDA MAIA,Publicado em: 17/11/2012 ) 

Exigir dos Licitantes, nos termos do art. 30, I, da Lei de Licitações, sua 

inscrição no CREMEB, seria o mesmo que se exigir, para o caso do ente público pretender 

contratar serviços advocatícios de uma Sociedade de Advogados a sua prévia inscrição 
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perante a OAB. Da mesma forma, seria exigir de um Escritório de Contabilidade seu registro 

perante o Conselho Regional de Contabilidade. Também da mesma forma, seria exigir de uma 

Construtora o registro no Conselho Regional de Engenharia, etc.  

A respeito da inscrição das empresas no Conselho de Medicina, dispõe o 

Conselho Federal de Medicina que:  

“A inscrição das empresas e a anotação dos profissionais 
legalmente habilitados, delas encarregados, são obrigatórias nos 
conselhos de fiscalização das diversas profissões regulamentadas, 
em razão da atividade básica como prestador ou intermediador pela 
qual prestem serviços a terceiros (Lei 6.839/80). Desta forma, 
depreende-se que, além da inscrição propriamente dita, a mesma está 
vinculada à anotação “do profissional legalmente habilitado, delas 
[das empresas] encarregado”, denominado diretor técnico. Em 
consonância com esta obrigatoriedade, devem ser observados os 
dispositivos preconizados nas resoluções vigentes que criam os 
cadastros regionais e o Cadastro Central de Estabelecimentos de 
Saúde sob Direção Médica, bem como as resoluções que determinam 
as diretrizes para inscrição, cancelamento, responsabilidade técnica e 
pagamento das taxas. Essas medidas têm como finalidade propiciar 
melhores condições ao desempenho da ação fiscalizadora de 
competência dos conselhos regionais e Federal de medicina. Os 
diretores técnicos das empresas, instituições, entidades ou 
estabelecimentos inscritos nos conselhos regionais de medicina 
(CRMs) devem, obrigatoriamente, serem médicos. 

São duas as modalidades de inscrição: Registro e Cadastro. 
  
Registro: As empresas, instituições, entidades ou estabelecimentos 
prestadores e/ou intermediadores de assistência à saúde com 
personalidade jurídica de Direito Privado devem registrar-se nos 
CRMs da jurisdição em que atuarem, nos termos das Leis 
6.839/80 e 9.656/98. Estão enquadradas: as empresas prestadoras de 
serviços médico-hospitalares de diagnóstico e/ou tratamento; as 
empresas, entidades e órgãos, mantenedores de ambulatórios para 
assistência médica a seus funcionários, afiliados e familiares; as 
cooperativas de trabalho e serviço médico; as operadoras de planos de 
saúde, de medicina de grupo e de planos de autogestão e as 
seguradoras especializadas em seguro-saúde; as organizações sociais 
que atuam na prestação e/ou intermediação de serviços de assistência 
à saúde; os serviços de remoção, atendimento pré-hospitalar e 
domiciliar; as empresas de assessoria na área da saúde;os centros de 
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pesquisa na área médica;as empresas que comercializam serviços na 
modalidade de administradoras de atividades médicas. 
  
Cadastro: Os estabelecimentos hospitalares e de saúde mantidos pela 
União, estados-membros e municípios, bem como suas autarquias e 
fundações públicas, deverão se cadastrar nos CRMs de sua respectiva 
jurisdição territorial, consoante a Resolução CFM 997/80. Igualmente, 
também as empresas e/ou instituições prestadoras de serviços 
exclusivos médico-hospitalares mantidos por associações de pais e 
amigos de excepcionais e deficientes, devidamente reconhecidas como 
de utilidade pública, nos termos da lei, devem cadastrar-se nos CRMs 
da respectiva jurisdição territorial. 
  
A obrigatoriedade de cadastro ou registro abrange, ainda, a filial, 
a sucursal, a subsidiária e todas as unidades das empresas, 
instituições, entidades ou estabelecimentos prestadores e/ou 
intermediadores de assistência à saúde.” 

Ora. Como é concebível para a administração pública municipal, especialmente 

para a Pregoeira, não se exigir dos licitantes a prévia inscrição ou registro no órgão 

profissional competente. E mais, logo após ser provocada dos vícios e abusos, ainda 

fundamentar sua decisão em entendimento do Tribunal de Contas da União, equivocado e 

diverso do questionado no requerimento formulado pela impetrante. Veja que aqui, o que se 

discute é a ausência do registro no CREMEB, diferente daquela citada decisão que fala em 

registro em local diverso. No presente caso, Excelência, a JUSMED não possui registro ou 

inscrição em nenhum outro Estado da Federação. 

   Portanto, temos que a empresa vencedora do certame, NÃO POSSUI é 

INCRIÇÃO OU REGISTRO NO CREMEB. Em consulta ao seu CNPJ junto ao site do 

CREMEB (www.cremeb.org.br), é de fácil constatação que esta não possui credenciamento 

junto àquela entidade profissional, conforme se comprova pela cópia da consulta anexa.  

   E nem poderia ter. É que a JUSMED não possui em seu Quadro 

Societário ou Diretoria, nenhum médico devidamente registrado no 

CREMEB. Pelo contrário, analisando o atual Quadro Societário da referida empresa que foi 

anexado ao processo administrativo, verifica-se que o seu único sócio o Sr. Josué Leite de 

Lima Junior, é Administrador, ou seja, não é formado em medicina, não é médico, sequer 
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perito médico, já que o médico Renato Jose Leal de Morais retirou-se da sociedade como 

consta da Alteração Contratual. 

  Portanto, temos que, em que pese o Edital tenha se omitido com relação à 

exigência de registro ou inscrição na entidade profissional competente, qual seja, o registro ou 

inscrição junto ao CREMEB, a Lei de Licitações é clara ao exigir tal 

comprovação, não podendo o poder público, através de seus agentes 

dispensarem tal exigência, sob pena de incorrer em ilícito penal. 

  No presente caso, não é a hipótese de se argumentar que no procedimento 

licitatório, o Edital constitui Lei entre as partes, vez que ao descumprir normas legais, ou seja, 

normas de aplicação imperiosa, a Administração frustra a própria razão de ser da licitação, 

viola os princípios que direcionam a atividade administrativa, tais como: o da legalidade, da 

moralidade e da isonomia, bem como os contidos no art. 3º, da Lei de Licitações, in verbis: 

“Art. 3º - A licitação destina-se a garantir a observância do 

PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA ISONOMIA e a selecionar 

a proposta mais vantajosa para a Administração e será processada e 

julgada em estrita conformidade com os princípios BÁSICOS DA 

LEGALIDADE, DA IMPESSOALIDADE, DA 

MORALIDADE, DA IGUALDADE, DA PUBLICIDADE, DA 

PROBIDADE ADMINISTRATIVA, DA VINCULAÇÃO AO 

INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO, DO JULGAMENTO 

OBJETIVO E DOS QUE LHE SÃO CORRELATOS”. 

Como já se disse, o processo licitatório buscou a contratação de 

empresa especializada para prestação de serviços de perícia médica visando 

de efetuar perícias necessárias a concessão de auxílio - doença, readaptação funcional ou 

aposentadoria por invalidez aos servidores municipais, filiados ao IPJ - Instituto de 

Previdência de Juazeiro-BA. 
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No caso em tela, ver-se-á que as exigências editalícias, foram 

aquém daquelas previstas na Lei das Licitações. 

Para o saudoso e insigne HELY LOPES MEIRELLES, “o princípio da 

legalidade é o princípio basilar de toda Administração Pública. Significa que toda atividade 

administrativa está sujeita aos mandamentos da lei e deles não pode se afastar ou desviar, 

sob pena de invalidade”. (In Licitação e Contrato Administrativo, Malheiros, 12ª 

Edição/1999, p 34). 

No mesmo sentido afirma o ilustre MARÇAL JUSTEN FILHO: 

“No procedimento licitatório, desenvolve-se atividade 

vinculada. Isso significa ausência de liberdade (como regra) 

para a autoridade administrativa. A lei define as condições de 

atuação estabelecendo a ordenação (sequência) dos atos a 

serem praticados e impondo condições excludentes de escolhas 

pessoais ou subjetivas”. (In Comentário à Lei de Licitações e 

Contratos Administrativos, Dialética, São Paulo, 1999, p. 65). 

   Pois bem. O legislador pátrio, com a sua sapiência instituiu dentre os princípios 

constitucionais, o da legalidade (art. 37, caput), estatuindo a vinculação ao princípio da 

legalidade também nas contratações públicas, determinando observância à lei de regência, que 

é a de n.º 8.666/93. 

   Nesse sentido, constou no preâmbulo do Edital de Licitação as leis a que o 

referido Edital possuía obediência:  

“A licitação será regida pela Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho 

de 2.002, pelo Decreto Federal nº 3.555 de 08 de agosto de 2000 e 

pelo Decreto Municipal nº 481/2009, de 01 de outubro de 2009, 

além de, subsidiariamente, pela Lei Federal n° 8.666, de 21 

de junho de 1993, e alterações posteriores e Lei 
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Complementar 123/06, alterada pelas Leis Complementares 

128/2008, 147/2014 e 155/2016 e pelo Decreto 8.538/16.” 

   Sendo assim, as exigências do processo licitatório deveriam ser efetivadas e 

interpretadas sempre em conjunto com a lei de regência, suporte da conduta do Administrador 

Público, nos termos da Constituição Federal, visto que o processo licitatório está subordinado 

a princípios jurídicos rígidos, como o da isonomia, da executoriedade das leis sem 

discricionariedade, da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da probidade, da 

publicidade.  

Todavia, não é o que se extrai do bojo do instrumento editalício, o qual 

deixou de exigir requisito ou condição sine qua non para a regularidade do 

processo licitatório, ou seja, deixou-se de exigir a comprovação de documentação de 

compatibilidade com o objeto da licitação, e ao que parece, para beneficiar quem não detinha 

tal qualificação. 

Essa omissão com relação à exigência de qualificação técnica da empresa com 

relação à inscrição ou registro no CREMEB no edital da presente licitação, não foi realizada 

de forma a possibilitar a participação de maior número de empresas interessadas pela 

contratação, e, consequentemente, privilegiar a competitividade para alcançar um preço 

menor, ou seja, uma proposta mais vantajosa para a Administração, como é o caso da 

contratação para aquisição de bens. Pelo contrário. Tal omissão acabou por beneficiar a 

empresa que sequer registro possui no CREMEB.  

Excelência, no presente caso estamos diante de licitação cujo objeto era a 

contratação de empresa fornecedora de serviços técnicos específicos relacionados a perícias 

médicas, exercida especificamente por médicos. De modo que, omitir a exigência de 

registro ou inscrição da empresa na entidade profissional competente no edital violou a 

Lei de Licitações e infringiu princípios constitucionais, não podendo ser considerada 

válida. 
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Assim sendo, não se pode, por amor à competição, deixar de prever requisitos 

que sejam pertinentes e relevantes ao atendimento do objeto da licitação perseguido, à luz do 

interesse público, porque não é essa a ratio legis.  

Sendo assim, não resta dúvida, que se faz necessário que que invalide todos os 

atos do processo licitatório, ou alternativamente, inabilite a empresa vencedora, sob pena do 

judiciário estar referendando que a administração onere indevidamente a contratação. 

Tal atitude é de todo imprescindível, vez que a eficácia de toda atividade 

administrativa está condicionada ao atendimento da lei. Na Administração Pública, não há 

liberdade nem vontade pessoal. Na Administração Pública só é permitido fazer o que a lei 

autoriza. Diferentemente ocorre no campo particular. Enquanto na administração particular é 

lícito fazer tudo o que a lei não proíbe. A lei para o particular significa pode fazer assim, para 

o administrador público significa deve fazer assim. 

Por outro lado, não se diga que o Edital previu referida exigência no item 8.3.4 

letra b.1), isto porque, tal exigência está relacionada à comprovação da capacitação técnico-

operacional, ou seja, a qualificação de cada um dos membros da equipe técnica que se 

responsabilizará pelos trabalhos e não da empresa, conforme prevê o inciso II do art. 30 

da Lei de Licitações, o que não se confunde com a exigência do inciso I. 

Assim, como determinado pelo artigo 30 da Lei de Licitações, a comprovação 

da qualificação técnica da empresa licitante far-se-á mediante a comprovação do registro ou 

inscrição na entidade profissional competente (inciso I).  

Já a comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e 

compatível e do pessoal técnico adequados, bem como da qualificação de cada um dos 

membros da equipe técnica será feita por atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito 

público ou privado, devidamente registrados nas entidades profissionais competentes. 

Dessa forma, temos que a ausência da exigência do registro da empresa no 

CREMEB, viola o art. 30, I da Lei 8.666/93, pois deixou de exigir requisito legalmente 

previsto na norma de regência no que tange à comprovação da habilitação técnica da empresa, 
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sendo imperiosa a INVALIDAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO, ou 

alternativamente, a INABILITAÇÃO DA VENCEDORA.  

Todavia, apesar de provocada a Autoridade Coatora acerca da violação acima e 

da ausência de credenciamento da JUSMED junto ao CREMEB, mediante requerimento 

administrativo, esta manteve irretocável a decisão que homologou o certame. 

IV - DO NÃO CUMPRIMENTO DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DOS 

PROFISSIONAIS CONTRATADOS – INABILITAÇÃO 

Ainda que superados os argumentos dispensados no item anterior, temos que 

ainda assim subsistem motivos pertinentes e relevantes para o reconhecimento e declaração de 

inabilitação da empresa vencedora do certame, em virtude de ter deixado de cumprir as 

exigências legais no que toca à habilitação técnica. 

É que, previu o Edital nº 11/2019, no item 8.3.4 letra b), que: 

b) A empresa deverá ter em seu quadro de funcionários, sócios ou 

profissional autônomo, médico (a) com especialidade em perícia 

médica/medicina do trabalho com experiência comprovada na 

área de perícia, devendo apresentar dos profissionais quem 

compõem a equipe técnica, os seguintes documentos: 

b.1) Cópia do Registro Profissional no Conselho Regional de 

Medicina – CRM; (grifos nosso) 

  Em contrapartida, dispôs o item 8.7 do referido Edital que: 

“8.7 - Será inabilitado o licitante que deixar de apresentar 

qualquer dos documentos de habilitação acima exigidos ou os 

apresentar em desacordo com o estabelecido neste instrumento 

convocatório.” 
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Da análise dos documentos juntados pela vencedora ao processo licitatório, os 

quais o Requerente teve acesso, ficou constatado que inexiste em seu bojo, o documento 

mencionado no item 8.3.4 letra b.1), qual seja, a Cópia do Registro Profissional no 

Conselho Regional de Medicina – CRM. 

Como já se disse em tópico anterior, cabendo aqui a sua repetição, o legislador 

pátrio, com a sua sapiência instituiu dentre os princípios constitucionais, o da legalidade (art. 

37, caput), estatuindo a vinculação ao princípio da legalidade também nas contratações 

públicas, determinando observância à lei de regência, que é a de n.º 8.666/93. 

Ora, se o Edital previu para o cumprimento da comprovação da aptidão, 

conforme prevê o inciso II do art. 30 da Lei de Licitações, a exigência de apresentação da 

cópia CRM do médico responsável técnico, e tal exigência não restou cumprida, não há 

como subsistir a validade da homologação do certame, eis que eivado de vício insanável. 

Sendo assim, e diante do que dispôs o item 8.7 do referido Edital, de que “será 

inabilitado o licitante que deixar de apresentar qualquer dos documentos de habilitação 

acima exigidos ou os apresentar em desacordo com o estabelecido neste instrumento 

convocatório”, temos que, também, por esses motivos, deve a JUSMED ser declarada 

INABILITADA. 

V – DO PROVIMENTO LIMINAR – ART. 7º, III DA LEI 12.016/09 

  

Conforme se verifica do Documento denominado ATA DE REUNIÃO PARA 

RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES DE PROPOSTA DE PREÇOS E 

HABILITAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2019, a JUSMED foi 

declarada habilitada e vencedora do certame em 20/02/2019. Já a decisão da 

Autoridade coatora que julgou improcedente o requerimento da impetrante pleiteando a 

invalidação do certame foi proferida em 26/03/2019, sendo certo que, a JUSMED já está em 

vias de dar início à execução do contrato. Ademais disso, a vencedora não possui registro ou 
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inscrição no CREMEB, sendo certo ainda, que a contratação de empresa inabilitada viola os 

princípios e regras infraconstitucionais e constitucionais. 

Sendo assim, temos presentes no presente mandamus o requisito relevância 

dos fundamentos. 

Além disso, a possibilidade de ineficácia da medida, acaso 

deferida apenas ao final do processo causará incontáveis prejuízos ao erário 

municipal acaso mantenha a contratação de empresa sem qualificação técnica. 

Diante disso, necessária se faz a concessão da medida cautelar, garantindo a 

suspensão dos efeitos do ato combatido, sob pena de acarretar prejuízos ao erário Municipal e 

à Impetrante, em virtude da ausência de comprovação de inscrição ou registro no órgão 

profissional competente, nos termos inciso I do art. 30 da Lei de Licitações, motivo pelo qual 

possui direito líquido e certo a um procedimento justo e lícito, onde as condições de 

competição sejam observadas sem detrimento da isonomia e legalidade. 

  

VI - DOS PEDIDOS 

  

a) Seja concedida liminar initio litis para suspender a execução do Contrato entabulado 

com a JUSMED oriundo do Pregão Presencial 11/2019, até decisão de mérito do 

presente Mandamus, fixando multa diária a ser arbitrada por V. Exa., para o caso de 

descumprimento da ordem; 

 

b)  Seja notificada a Autoridade Coatora, no endereço tal para que, no prazo legal, preste 

a este juízo as informações que entenda importantes ou necessárias à avaliação da 

segurança reclamada, determinando, inclusive, que justifique o porquê de não ter 

incluído no Edital a exigência do art. 30, I da Lei de Licitações; Em se deferindo a 
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liminar, também para conhecimento e cumprimento da decisão – art. 7º, I da Lei 

12.016/09; 

 

c) Seja dada ciência do feito à Procuradoria do Município de Juazeiro, enviando-lhe 

cópia da inicial para, querendo, ingresse no feito, nos termos do art. 7º, II, da Lei nº 

12.016/09; 

 
d) Seja dada vista ao Ministério Público Estadual, nos termos do art. 12 da Lei nº 

12.016/09; 

 
e) Seja concedida a segurança definitiva, ratificando a liminar porventura deferida, para 

conceder a segurança impetrada a fim declarar a anulação ou invalidação do 

certame, determinando a realização de novo procedimento licitatório que atenda os 

ditames legais impostos pelo ordenamento jurídico vigente; 

 

Dá-se à causa o valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais). 

    Nestes termos, pede deferimento. 

Juazeiro, 08 de Abril de 2019. 

 

  

SANDRO LUIZ DIAS BISPO 

OAB/BA 29.126 
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 PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 016/2019 

EDITAL DE LICITAÇÃO 
                                                         
 
Modalidade: PREGÃO Nº 011/2019 
Tipo: PRESENCIAL 
 
Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de perícia médica 
visando de efetuar perícias necessárias a concessão de auxílio - doença, readaptação funcional 
ou aposentadoria por invalidez aos servidores municipais, filiados ao IPJ - Instituto de 
Previdência de Juazeiro-BA. 
 
 

RECIBO 

 
A Empresa _____________________________________________________________, CNPJ 

n.º _________________________, retirou este Edital de licitação e deseja ser informada de 

qualquer alteração pelo fax: ________________ telefone _______________ celular 

_________________. 

______________________, aos _______ /_______ / _______ 

_________________________________________________ 
Nome legível e Assinatura 

 

ESTE RECIBO DEVERÁ SER REMETIDO À PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO, 
PELO TEL/FAX: (74) 3612–3652 PARA EVENTUAIS COMUNICAÇÕES AOS 
INTERESSADOS. SE O EDITAL FOR ADQUIRIDO NA SEDE DO MUNICÍPIO O 
LICITANTE DEVERÁ EFETUAR O PAGAMENTO DA TAXA DO EDITAL NO VALOR DE R$ 
10,00 (DEZ REAIS). 

 
A Prefeitura Municipal de Juazeiro não se responsabiliza por comunicações à empresa que não 
encaminhar este recibo ou prestar informações incorretas no mesmo. 
 
Data e horário da Entrega dos Envelopes: 20/02/2019. 
 
Local da Entrega dos Envelopes: Rua 15 de Julho, n° 32, Centro, Juazeiro/BA. 
 
Horário: 09:00H.  
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 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 016/2019 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2019 

 
O Município de Juazeiro e a Pregoeira, designada pela Portaria nº. 008/2019, de 18 de  
janeiro de 2019, declaram que se acha aberto o Processo Administrativo n° 016/2019, 
Licitação na modalidade PREGÃO (PRESENCIAL) Nº 011/2019, do tipo "MENOR PREÇO 
POR ITEM", objetivando a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de 
perícia médica visando de efetuar perícias necessárias a concessão de auxílio - doença, 
readaptação funcional ou aposentadoria por invalidez aos servidores municipais, filiados ao IPJ - 
Instituto de Previdência de Juazeiro-BA, conforme solicitação da Secretaria da Fazenda. Fazem 
parte deste instrumento convocatório os Anexos de I ao VIII, conforme descrito abaixo: 
 
I - Termo de Credenciamento 
II - Declaração de cumprimento das condições de habilitação 
III - Especificações Técnicas Mínimas do Objeto 
IV - Modelo da Proposta 
V - Declaração ao cumprimento do disposto no inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição 
Federal. 
VI - Declaração de Enquadramento como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte. 
VII - Minuta do Contrato 

 
A licitação será regida pela Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2.002, pelo Decreto Federal 
nº 3.555 de 08 de agosto de 2000 e pelo Decreto Municipal nº 481/2009, de 01 de outubro de 
2009, além de, subsidiariamente, pela Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993, e 
alterações posteriores e Lei Complementar 123/06, alterada pelas Leis Complementares 
128/2008, 147/2014 e 155/2016 e pelo Decreto 8.538/16. 
 
A sessão pública de processamento do Pregão acontecerá no dia 20 de fevereiro de 2019 às 
09:00h (nove horas), na sede da Prefeitura Municipal de Juazeiro, na Comissão Permanente de 
Licitação - Rua 15 de Julho, nº 32 - Mezanino - Centro - Juazeiro - BA, e será conduzida pela 
pregoeira, com auxílio da equipe de apoio, conforme Portaria acima citada. 
 
1. DO OBJETO 
 
1.1 - Constitui objeto do presente Pregão a contratação de empresa especializada para prestação 
de serviços de perícia médica visando de efetuar perícias necessárias a concessão de auxílio - 
doença, readaptação funcional ou aposentadoria por invalidez aos servidores municipais, filiados 
ao IPJ - Instituto de Previdência de Juazeiro-BA e as especificações descritas no ANEXO III deste 
Edital. 
 
2. DOS ENVELOPES 
 
2.1 Os envelopes contendo a PROPOSTA e os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO serão 
recebidos no endereço mencionado no preâmbulo deste edital, em sessão pública de 
processamento do Pregão, após o credenciamento dos interessados que se apresentarem para 
participar do certame.  
 
2.2 A propostas de preços e os documentos de habilitação deverão ser apresentados em dois 
envelopes opacos e lacrados, contendo em sua parte externa os seguintes dizeres: 
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 ENVELOPE Nº 01 - PROPOSTA DE PREÇOS 
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 011/2019 
Prestação de serviços de perícia médica  
[Razão social da empresa licitante] 
[Endereço, telefone e fax da empresa licitante] 
 
ENVELOPE Nº. 02 - HABILITAÇÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2019 
Prestação de serviços de perícia médica  
[Razão social da empresa licitante] 
[Endereço, telefone e fax da empresa licitante] 
 
 
3. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

3.1 - As despesas em decorrência do objeto deste Pregão correrão através da seguinte dotação 
orçamentária: 

 
Órgão: 1313 
Classificação Funcional: 2113 
Elemento de Despesa: 33903900 
Fonte: 003 
 
4. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 
 
Poderão participar deste Pregão quaisquer licitantes que: 

a) - Detenham atividade pertinente e compatível com o objeto deste Pregão; 

Não poderão concorrer neste Pregão: 
 
a) - As empresas que se encontrem em processo de falência, de dissolução, de fusão, de cisão 
ou de incorporação, estejam cumprindo suspensão temporária de participação em licitação ou 
impedimento de contratar com a Prefeitura de Juazeiro - BA, ou tenham sido declarados 
inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública, bem como licitantes que se 
apresentem constituídos na forma de empresas em consórcio. 
 
5. DO CREDENCIAMENTO 

5.1. Para fins de credenciamento junto o pregoeiro, a Licitante deverá enviar um representante 
munido de documento que o credencie à participação, respondendo este pela representada, 
devendo, ainda, no ato de entrega dos envelopes, identificar-se exibindo a Carteira de 
Identidade ou outro documento equivalente, bem como de documento que o indica a participar 
deste procedimento licitatório e que contenha autorização para responder por sua representada 
(Licitante); 

5.1.1 Como documento válido de indicação para credenciamento somente será aceito 
Instrumento Público de Procuração ou Instrumento Particular com firma reconhecida, 
outorgando, ao representante, poderes gerais para a prática de todos os atos inerentes ao 
Pregão, especialmente para formular ofertas e lances de preços, em nome da empresa 
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 representada. No Anexo I encontra-se um modelo de Instrumento Particular de Procuração para 
atender essa exigência; 

5.1.2 - No caso de Instrumento particular de procuração, deverá ficar comprovado que o 
subscritor da procuração tem poderes para tal delegação, mediante a apresentação de cópia do 
contrato social e/ou outro documento constitutivo, devidamente registrado em cartório. 

5.1.3 - Em sendo sócio, proprietário ou dirigente da Licitante, deverá apresentar cópia do 
respectivo estatuto ou contrato social, no qual estejam expressos seus poderes para exercer 
direitos e assumir obrigações, conjuntamente com o documento de identidade.  
 
5.2 - Se, após o credenciamento, o representante da Licitante se ausentar da sala em que se 
realiza a sessão, o processo não será suspenso e caso se faça necessária à participação 
do mesmo e este estiver ausente, será reputada sua desistência (de dar lances). O 
retorno posterior do representante ausente não implicará no refazimento dos atos praticados em 
sua ausência, sendo considerados convalidados. 
 
5.3. Os documentos apresentados deverão ser entregues em original ou por qualquer processo 
de cópia legível e autenticada por cartório competente ou por servidor da Administração. As 
cópias reprográficas dos documentos também podem ser autenticadas pelo pregoeiro ou Membro 
da Equipe de apoio, a partir do original, até às 12 horas do último dia útil anterior à data 
marcada para o recebimento e abertura dos envelopes documentação.  
 
5.4. A Procuração e documentos enumerados no item 5.1.2 e 5.1.3, e subitens, deverão 
ser entregues separadamente dos envelopes 01 (proposta de preços) e 02 
(habilitação). 
 
5.5 - Será admitido apenas 01 (um) representante para cada licitante credenciada. 
 
5.6 Os documentos relacionados no subitem 5.1.2 e 5.1.3 não precisarão constar no envelope de 
"Habilitação", se tiverem sido apresentados para o credenciamento neste Pregão. 

5.7 - A licitante vencedora, por ocasião da assinatura do contrato, se desejar ser representada 
por procurador, deverá apresentar no ato de subscrição instrumento procuratório público ou 
particular, com firma reconhecida, observando o modelo constituído no Anexo I. 

 

5.8 - A condição de Microempresa, Microempreendedor individual e Empresa de Pequeno Porte, 
para efeito do tratamento diferenciado previsto na lei Complementar 123/2006, alterada pelas 
Leis Complementares 128/2008, 147/2014 e 155/2016, DEVERÁ ser comprovada mediante 
apresentação da seguinte documentação:  
 
 
I – Empresas (ME/MEI/EPP) optantes pelo Sistema Simples de Tributação:  
 
a) comprovante de opção pelo Simples obtido através do site da Secretaria da receita Federal, 
http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/simples/simples.htm; 
 
b) declaração, firmada pelo representante legal da empresa, de não haver nenhum dos 
impedimentos previstos no § 4º do Artigo 3º da LC 123/06, alterada pelas Leis Complementares 
128/2008, 147/2014 e 155/2016. (Anexo VI – Modelo) 
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 II – Empresas (ME/MEI/EPP) NÃO optantes pelo Sistema Simples de Tributação:  
 
a) Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício – DRE comprovando ter receita 
bruta dentro dos limites estabelecidos nos incisos I e II do Artigo 3º da LC 123/06, alterada pelas 
Leis Complementares 128/2008, 147/2014 e 155/2016;  
b) cópia da Declaração de Informação Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica – DIPJ e respectivo 
recibo de entrega, em conformidade com o Balanço e a DRE;  
c) comprovante de inscrição e situação cadastral no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – 
CNPJ;  
d) cópia do contrato social e suas alterações;  
e) declaração, firmada pelo representante legal da empresa, de não haver nenhum dos 
impedimentos previstos nos incisos do § 4º do Artigo 3º da LC 123/06. (Anexo VI – Modelo)  
 
5.9 - Os documentos relacionados nos subitens 5.9, para efeito de comprovação da condição de 
Microempresa, Microempreendedor individual ou Empresa de Pequeno Porte, poderão ser 
substituídos pela certidão expedida pela Junta Comercial, nos termos da Instrução Normativa do 
DREI Nº 010 de 05 de dezembro de 2013, publicado no DOU do dia 06/12/2013. 
 
5.10 – A falta da apresentação de qualquer dos documentos anteriormente citados nos itens: 
5.8 e 5.9, no ato do credenciamento, fora dos envelopes, juntamente com a declaração de 
enquadramento de microempresa, microempreendedor individual ou empresa de pequeno porte, 
não obrigará ao tratamento privilegiado determinado na Lei Complementar 123/06, alterada 
pelas Leis Complementares 128/2008, 147/2014 e 155/2016 e pelo Decreto 8.538/2015. 
 
5.11 – Os documentos anteriormente citados nos itens: 5.8 e 5.9, apresentados no ato do 
credenciamento, fora dos envelopes, deverão ser apresentados obrigatoriamente juntamente 
com a declaração de enquadramento de microempresa, microempreendedor individual ou 
empresa de pequeno porte.  A empresa que for optante pelo Simples Nacional e deixar de 
apresentar tal comprovação, a comissão poderá realizar consulta para verificação 

 

6. DA APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE 
HABILITAÇÃO. 
 
6.1 O licitante deverá apresentar declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação, 
podendo utilizar como modelo o estabelecido no ANEXO II deste Edital (Declaração de 
cumprimento das condições de habilitação). A referida declaração deverá ser apresentada 
fora dos envelopes de Proposta de Preços e de Documentos de Habilitação. O licitante 
credenciado de acordo com o item 5, poderá preencher a referida declaração no início da 
sessão, onde as cópias estarão disponíveis. 

6.2 - Os licitantes enquadrados como microempresas ou empresas de pequeno porte devem 
apresentar declaração do próprio licitante, conforme modelo deste Edital - Anexo VI, alterada 
pelas Leis Complementares 128/2008, 147/2014 e 155/2016, para efeito de aplicação da Lei 
Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006, podendo anexar a esta declaração o extrato 
de Pesquisa Fiscal, emitido por órgão do Ministério da Fazenda/Secretaria da Receita Federal. A 
referida declaração deverá também ser apresentada fora dos envelopes de Proposta de Preços e 
de Documentos de Habilitação. O licitante credenciado de acordo com o item 6 poderá preencher 
a referida declaração no início da sessão, onde as cópias estarão disponíveis. 
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 7. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS 
 
7.1 - A proposta de preços deverá ser apresentada conforme Anexo em uma única via, 
datilografada ou digitada de forma clara, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, datada e 
assinada pelo representante legal do licitante, conforme Modelo de Proposta (Anexo IV). 
 
7.2 - A proposta de preço deverá conter as seguintes indicações: 
 
a)  Razão Social e CNPJ. 
 
b)  Número do Pregão. 
 
c)  Descrição do objeto da presente licitação. A descrição das características especificadas 
para cada produto deverá obedecer à mesma seqüência utilizada para descrever as 
especificações exigidas, conforme Anexos III e IV do Edital. 
     
d) Preço unitário e total, em real, do objeto, com no máximo 02 (duas) casas decimais, 
conforme especificações, entendido o preço total como sendo preço unitário multiplicado pela 
quantidade solicitada, obrigatoriamente em algarismos arábicos, prevalecendo, em casos de 
divergência, o produto do valor ofertado como preço unitário, pela quantidade licitada. Deverão 
estar incluídos no preço total ofertado todos os custos do frete, instalação (quando houver), 
materiais, mão-de-obra, ICMS, e outros encargos que venham incidir no fornecimento do objeto, 
abrangendo, assim, todos os custos com materiais e serviços necessários à execução do objeto 
em perfeitas condições de uso e a manutenção destas condições durante o prazo de contrato. 

e) Os preços propostos deverão estar expressos em moeda correndo no País, já incluídos todos 
os custos diretos e indiretos, como impostos, taxas, fretes, encargos fiscais, comerciais, sociais, 
trabalhistas e outros. 

f) Validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias, contados da data de entrega dos 
envelopes. Se por falha do Licitante a proposta não indicar o prazo de sua validade, esta será 
considerada válida por 60 (sessenta) dias independentemente de qualquer outra manifestação. 

g) Os serviços deverão ser executados pelo período de 12 (doze) meses, conforme item 11.1 
do Edital. 

h) O licitante deverá apresentar, em sua proposta, o seu responsável técnico comprovando a 
qualificação técnica de seus especialistas para a realização dos trabalhos. 
 
i) Apresentada a proposta, o Licitante estará automaticamente aceitando e se sujeitando às 
cláusulas e condições do presente Edital; 

j) Assinatura do responsável legal da empresa. 

k) Na proposta de preços final do vencedor deverá consignar o percentual 
correspondente a pessoal e material em relação ao valor global contratado. 

 
8. DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
 
8.1 Os documentos exigidos nos subitens a seguir poderão ser apresentados em cópias 
reprográficas autenticadas por Tabelião de Notas ou por publicações em órgão da imprensa 
oficial. As cópias reprográficas dos documentos também podem ser autenticadas pela Pregoeira 
ou Membro da Equipe de apoio, a partir do original, até às 12 horas do último dia útil anterior 
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 à data marcada para o recebimento e abertura dos envelopes documentação. As cópias 
reprográficas ficarão retidas no processo; 

8.2 Os documentos emitidos via internet por órgãos ou entidades públicas e suas cópias 
reprográficas dispensam a necessidade de autenticações. A Administração não se 
responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios eletrônicos, no momento da 
verificação. Ocorrendo essa indisponibilidade e não sendo apresentados os documentos 
alcançados pela verificação, a licitante será inabilitada.  
 
 
8.3 Para habilitação serão exigidos, exclusivamente, os seguintes documentos: 

8.3.1 - Documentação relativa à HABILITAÇÃO JURÍDICA: 

a) Prova de registro comercial, no caso de empresa individual; 
 
b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se 
tratando de sociedades comerciais, com prova da Diretoria em exercício e, no caso de sociedades 
por ações, acompanhado de documento (ATA) de eleição de seus administradores, no qual 
deverá estar contemplado, dentre os objetos sociais, a execução de atividades da mesma 
natureza ou compatíveis com o objeto da licitação; 
 
c) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão 
competente, quando a atividade assim o exigir; 

d) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria 
em exercício. 

8.3.2 - Documentação relativa à REGULARIDADE FISCAL e TRABALHISTA: 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda 
(CNPJ); com situação ativa; 

b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes do Estado ou Município, se houver, relativo 
ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o 
objeto contratual; 

c) Certidão de quitação de Tributos Federais, administradas pela Secretaria da Receita Federal;  
 
d) Certidão quanto à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria da Fazenda Nacional - 

Ministério da Fazenda; 
 
e) Prova de Regularidade para com a Fazenda do Estado ou Distrito Federal; 

f) Certidão Negativa expedida pela Prefeitura Municipal de Juazeiro - para empresas sediadas 
nesta cidade - ou pela Prefeitura relativa à sede ou domicílio da empresa; 

g) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social - INSS (Certidão Negativa de Débito - 
CND); 

h) Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS (Certificado de Regularidade do FGTS - 
CRF).  

i) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, expedida pela justiça do Trabalho. 
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 8.3.2.1 - Os licitantes que se enquadrarem na categoria de microempresa ou empresa de 
pequeno porte deverão apresentar toda a documentação requerida, mesmo que apresente 
qualquer restrição quanto à sua regularidade fiscal e trabalhista, a fim de que possa ser aplicado 
o disposto do artigo 43 da Lei Complementar 123/2006, alterada pelas Leis Complementares 
128/2008, 147/2014 e 155/2016 e pelo Decreto 8.538/16. 
 
8.3.2.2 - Havendo restrição na regularidade fiscal e trabalhista da microempresa e empresa de 
pequeno porte, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial 
corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, 
prorrogável por igual período, a critério da Administração, para regularização, pagamento ou 
parcelamento do débito e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de 
certidão negativa, conforme o art. 43 § 1º da Lei Complementar 123/06, alterada pelas Leis 
Complementares 128/2008, 147/2014 e  155/2016 e pelo Decreto 8.538/16.  
 

8.3.3 - Documentação relativa à QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 

a) Certidão negativa de falência ou recuperação judicial e/ou concordata expedida dentro de um 
prazo máximo de 90 (noventa) dias anteriores à sessão de entrega e abertura dos envelopes de 
habilitação, pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, salvo se ainda estiver no prazo de 
validade constante no documento. 
 
8.3.4 - Documentação relativa à QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

 

a.) Apresentar Atestado fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que 
comprove que a licitante executou ou está executando, de maneira satisfatória e a contento, 
serviços da natureza e vulto similares com o objeto da presente licitação.  

a.1) Os atestados poderão ser diligenciados de acordo com o parágrafo 3º do art. 43, da Lei 
8.666/93. 

b) A empresa deverá ter em seu quadro de funcionários, sócios ou profissional autônomo, 
médico (a) com especialidade em perícia médica/medicina do trabalho com experiência 
comprovada na área de perícia, devendo apresentar dos profissionais quem compõem a equipe 
técnica, os seguintes documentos:  
 
b.1) Cópia do Registro Profissional no Conselho Regional de Medicina – CRM;  
 
c) As empresas licitantes deverão apresentar Atestado de Visita Técnica, fornecido pelo 
Instituto de Previdência de Juazeiro - BA, em nome do licitante, informando que a empresa, 
através de seu representante legal, visitou os locais onde serão executados os serviços, tomando 
conhecimento de todos os aspectos físicos que possam influir direta ou indiretamente na 
execução dos mesmos.  
 
c.1) A visita técnica deverá ser realizada no mínimo 2 (dois) dias úteis antes do dia da realização 
do certame, devendo ser agendada de segunda a sexta-feira, no horário de 09:00 às 17:00, com 
o Sr. Antonio Carlos dos Santos - Presidente do Instituto de Previdência de Juazeiro-Ba. 

 

c.2) A Visita Técnica, deverá ser realizada pelo representante legal designado pela licitante. 
 
c.3) Caso a licitante opte em não participar da visita nos dias acima estipulados, deverá 
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 apresentar, em substituição ao atestado de visita, DECLARAÇÃO FORMAL ASSINADA PELO  
RESPONSÁVEL TÉCNICO, com firma reconhecida em Cartório, sob as penalidades da lei, que tem 
pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos serviços objeto da 
licitação, que assume total responsabilidade por esse fato e que não utilizará deste para 
quaisquer questionamentos futuros de aspectos técnicos ou financeiros, para com o Instituto de 
Previdência de Juazeiro-BA. 
 
8.3.5 - O cumprimento do disposto no inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal que será 
comprovado mediante documento firmado pelo interessado ou seu representante legal, em que 
declare, sob as penas da lei, que não emprega mão-de-obra que constitua violação ao disposto 
naquele preceito constitucional. 

8.4 Documento(s) comprobatório(s) de que a pessoa que assinou a declaração exigida no 
subitem 8.3.5 tem poderes para tal.  

8.5 Todos os documentos exigidos no item 8.3 deverão constar no envelope de habilitação. 

8.6 Os documentos relacionados no subitem 5.1.3 não precisarão constar no envelope de 
"Habilitação", se tiverem sido apresentados para o credenciamento neste Pregão. 

8.7 Será inabilitado o licitante que deixar de apresentar qualquer dos documentos de 
habilitação acima exigidos ou os apresentar em desacordo com o estabelecido neste 
instrumento convocatório. 

 

9. DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO 

9.1 No horário e local indicado no preâmbulo, será aberta a sessão de processamento do 
Pregão, iniciando-se com o credenciamento dos interessados em participar do certame. 
 
9.2 Após o credenciamento, os licitantes entregarão a Pregoeira a Declaração de 
cumprimento das condições de habilitação - Anexo II e VI - Declaração de 
Enquadramento como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, esta última caso 
seja necessário (Fora do envelope) e, em envelopes separados, a Proposta de Preços 
(ENVELOPE Nº 01) e os Documentos de Habilitação (ENVELOPE Nº 02). 
 
9.3 Declarada aberta a sessão pela Pregoeira, não mais serão admitidos novos Licitantes. 
 
9.4 A análise das propostas pela Pregoeira visará ao atendimento das condições estabelecidas 
neste Edital e seus anexos, sendo desclassificadas as propostas: 
 
a)  Cujo objeto não atenda às especificações, prazos e condições fixados no Edital. 
 
b)  Que apresentem preço excessivo ou manifestamente inexeqüível. 
 
9.5 No tocante aos preços, as propostas serão verificadas quanto à exatidão das operações 
aritméticas, procedendo-se às correções no caso de eventuais erros, tomando-se como correto o 
preço unitário, que poderá ser grafado também por extenso. As correções efetuadas serão 
consideradas para apuração do valor da proposta. 
 
9.6 As propostas classificadas serão selecionadas para a etapa de lances, com observância 
dos seguintes critérios: 
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 a) seleção das propostas de menor preço e das demais com preços até 10% (dez por cento) 
superiores àquele. 
 
b)  não havendo pelo menos 03 (três) preços na condição definida na alínea anterior, serão 
selecionados os itens propostos que apresentarem os menores preços, até o máximo de 03 
(três). No caso de empate nos preços, serão admitidas todas as propostas empatadas, 
independentemente do número de licitantes. 
 
c)         para efeito de seleção será considerado o MENOR PREÇO POR ITEM. 
 
d) no caso de empate entre duas ou mais proposto, será efetuado sorteio, para ofertar 
lances, com a participação de todas as licitantes. 

e) No caso de empate entre duas ou mais propostas e, após obedecido o disposto no § 2º do art. 
3º da Lei n.º 8.666/93, o vencedor será escolhido mediante sorteio público, salvo se houver na 
margem de 5% (cinco por cento) sobre o menor preço alguma microempresa ou empresa de 
pequeno porte, que deverá ser convocada para apresentar nova proposta, de preço inferior 
àquela considerada vencedora do certame, no prazo máximo de 05 (cinco) minutos, sob pena de 
preclusão, conforme reza o artigo 44 §2º c/c o artigo 45, § 3º da Lei Complementar 123/06, 
alterada pelas Leis Complementares 128/2008, 147/2014 e 155/2016 e pelo Decreto 8.538/16. 

9.7 A Pregoeira convidará individualmente os autores das propostas selecionadas a formular 
lances de forma seqüencial, a partir do autor da proposta de maior preço e os demais em ordem 
decrescente de valor, decidindo-se por meio de sorteio no caso de empate de preços. 
 
9.8 Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à proposta 
de menor preço. 
  
9.9 A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pela Pregoeira, implicará a 
exclusão da licitante da etapa de lances verbais e a manutenção do último preço 
apresentado pela licitante, para efeito de ordenação das propostas. 
 
9.10  Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se a Licitante desistente às 
penalidades previstas neste Edital. 
 
9.11 A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes dessa etapa 
declinarem da formulação de lances. 
 
9.12 Encerrada a etapa de lances, serão classificadas as propostas dos licitantes que efetuaram 
lances ou não, na ordem crescente dos valores.  
 
9.13 A Pregoeira poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com vistas à redução 
do preço. 
 
9.14 Após a negociação, se houver, a Pregoeira examinará, com auxílio da equipe de apoio, a 
aceitabilidade do menor preço e a compatibilidade do objeto proposto com o especificado no 
Edital, decidindo motivadamente a respeito. 
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 9.15 A aceitabilidade será aferida a partir dos preços de mercado vigentes na data da 
apresentação das propostas, apurados mediante pesquisa realizada pelo órgão licitante, que será 
juntada aos autos por ocasião do julgamento. 
  
9.16 Considerada aceitável a oferta de menor preço, será aberto o envelope contendo os 
documentos de habilitação de seu autor. 
 
9.17 Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, o licitante 
será habilitado e declarada vencedor do certame, ficando o mesmo convocado a apresentar nova 
proposta no prazo de 48h (quarenta e oito horas). 
 
9.18 Não se admitirá proposta que apresentar preços global ou unitário simbólicos, irrisórios ou 
de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos 
respectivos encargos, ainda que este Pregão não tenha estabelecido limites mínimos, exceto 
quando se referirem aos materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os 
quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração. 
 
9.19 Se a oferta não for aceitável, ou se o licitante desatender às exigências para a habilitação, 
a Pregoeira examinará a oferta subseqüente de menor preço, negociará com o seu autor, 
decidirá sobre a sua aceitabilidade e, em caso positivo, verificará as condições de habilitação e 
assim sucessivamente, até a apuração de uma oferta aceitável cujo autor atenda aos requisitos, 
caso em que será declarado vencedor. 
 
9.20 Da reunião, lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências 
relevantes e que, ao final, será assinada pela Pregoeira, Equipe de Apoio e pelos Licitantes 
presentes. 
 

10.  DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 
 
 
10.1 No final da sessão, o licitante que quiser recorrer deverá manifestar imediata e 
motivadamente a sua intenção de recorrer, abrindo-se então o prazo de 03 (três) dias para 
apresentação das razões do recurso, ficando os demais desde logo intimados para apresentar 
contra-razões em igual número de dias, que começarão a correr no término do prazo do 
recorrente, sendo-lhes assegurado vista imediata dos autos. 
 
10.2  A ausência de manifestação imediata e motivada do licitante importará: a decadência do 
direito de recurso, a adjudicação do objeto do certame pela Pregoeira ao licitante vencedor e o 
encaminhamento do processo à autoridade competente para a homologação. 
  
10.3 Interposto o recurso, a Pregoeira poderá reconsiderar a sua decisão ou encaminhá-lo 
devidamente informado à autoridade competente. 
10.4 Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 
competente adjudicará o objeto do certame ao licitante vencedor e homologará o procedimento.  
 
10.5 O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação dos atos 
insuscetíveis de aproveitamento. 
 
10.6 A adjudicação será por MENOR PREÇO POR ITEM. 
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 10.7 A Pregoeira ou a autoridade superior poderá pedir esclarecimentos e promover diligências, 
em qualquer fase da licitação e sempre que julgar necessário, fixando prazos para atendimento, 
destinados a elucidar ou complementar a instrução do processo. 
 

11 DOS PRAZOS, DAS CONDIÇÕES E DO LOCAL DE ENTREGA DO OBJETO DA LICITAÇÃO 

 
11.1 - Os serviços deverão ser executados pelo período de doze meses a contar da data da 
assinatura do contrato/ ordem de serviço. 

11.1.1 – A empresa contratada terá o prazo para assinatura do contrato de 05 (cinco) dias 
úteis, contados a partir de recebimento da Ordem de Serviço pela CONTRATADA, expedida pelo 
IPJ-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUAZEIRO-BA. 
 
11.2 A Licitante vencedora obriga-se a executar o objeto deste PREGÃO, em conformidade com 
as especificações descritas no Anexo III (Especificações Mínimas do Objeto) deste Edital e 
na Proposta Financeira apresentada, sendo de sua inteira responsabilidade a substituição do 
mesmo, caso não esteja em conformidade com as referidas especificações. 

11.3 - A requisição dos serviços, emitida pela(s) Secretaria(s), terá o seu teor repassado para a 
empresa por meio de telefone através de formulário enviado por fac-símile ou pessoalmente, de 
segunda a sexta feira, no horário de 8h às 18h; 

11.4 - Os serviços deverão ser, no ato da prestação, apropriados para o uso. O CONTRATANTE 
se reserva o direito de devolver, no todo ou em parte, aquele que não atender ao que ficou 
estabelecido no edital e no contrato e/ou que não esteja adequado para o uso. 

11.5 - Caso haja interrupção ou atraso na prestação dos serviços solicitados, a CONTRATADA 
entregará justificativa escrita em até 24 horas contadas do prazo de início dos mesmos constante 
do item 11.1. A justificativa será analisada pelo CONTRATANTE que tomará as providências 
necessárias para adequação da prestação dos serviços. 

11.6 - Os serviços objeto deste certame serão prestados somente à pessoa credenciada pelo 
CONTRATANTE, que procederá a conferência com base no pedido escrito. Caso o objeto da 
prestação esteja de acordo com o pedido, a nota fiscal será atestada; 

11.7 - Todas as despesas relativas aos serviços, tais como fretes e/ou transportes, correrão às 
custas exclusivamente da licitante vencedora. 

12. DO PAGAMENTO 
 
12.1 - O pagamento será realizado através de transferência bancária em conta corrente da 
empresa contratada, em até 30 (trinta) dias após o serviço, mediante apresentação da nota 
fiscal devidamente atestada pelo gestor do contrato, de acordo com a apresentação do Relatório 
Mensal dos Serviços Prestados. Os recibos comprovantes do serviço deverão ser encaminhados 
ao setor financeiro do Instituto de Previdência de Juazeiro, para emissão de empenho 
acompanhada da documentação necessária para que seja efetuado o pagamento. 
 
12.2 – O Instituto de Previdência de Juazeiro encaminhará a Gerência Financeira da mesma 
solicitação de pagamento acompanhada de toda a documentação necessária a sua liquidação. 
 
12.3 - A LICITANTE que vier a ser contratada ficará sujeita à multa diária correspondente a 1% 
(um por cento) do valor da fatura, pelo não cumprimento do fornecimento, desde que 
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 comprovada a responsabilidade da CONTRATADA. O valor correspondente deverá ser 
descontado na fatura mensal. 
 
12.4 - Nenhum pagamento será efetuado à LICITANTE que vier a ser contratada que esteja em 
débito para com o Instituto de Previdência de Juazeiro, enquanto pendente de liquidação, 
qualquer obrigação financeira que eventualmente lhe tenha sido imposta como penalidade. 
 
12.5 - A LICITANTE que vier a ser contratada deverá apresentar Gerência Financeira do 
Instituto de Previdência de Juazeiro, para fins de recebimento das faturas mensais, os seguintes 
documentos atualizados: 
 
I - Certidão Negativa de Débitos para com o INSS (CND), na forma exigida pela Constituição 
Federal em seu art. 195, § 3º; 
II - Certidão de Regularidade com o FGTS.  
III – Certidão Negativa de Débitos de Tributos e Contribuições Municipais. 
IV – Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, expedida pela Justiça do Trabalho. 
V – Certidão de Quitação de Tributos Federais Administradas pela Secretaria da Receita Federal. 
VI – Certidão quanto à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria da Fazenda Nacional – 
Ministério da Fazenda. 
VII – Prova de Regularidade para com a Fazenda do Estado ou Distrito Federal. 
 
12.6 - A Nota Fiscal emitida pela CONTRATADA deverá consignar, em seu corpo, o Percentual 
correspondente a Pessoal e Material em relação ao valor contratado. 
 
12.7 - O pagamento somente será feito mediante cheque nominal e/ou crédito aberto em conta 
corrente em nome da Licitante Contratada. 
 
13. DAS PENALIDADES 
 
13.1 - O contratado ficará sujeito à multa moratória de 0,01% (um centésimo por cento) ao 
dia, sobre o valor total do contrato pelo não cumprimento do prazo fixado neste edital, ou pelo 
inadimplemento de qualquer obrigação contratual. 
 
13.2 - A multa a que se refere o item anterior será descontada dos pagamentos devidos pela 
PMJ-BA, da garantia contratual ou cobrada diretamente da empresa, amigável ou judicialmente e 
poderá ser aplicada cumulativamente com as demais sanções já previstas. 
 
14. PRAZO DE VIGÊNCIA E DA CONTRATAÇÃO 
 
14.1 - O prazo de vigência do futuro contrato será de doze meses contados a partir da data da 
emissão da Ordem de Serviço, podendo este, ter seu prazo prorrogado ou ser rescindido, se 
assim for à vontade das partes, na conformidade do estabelecido na Lei nº 8.666/93 e alterações 
posteriores. 

14.1.1 – O futuro contrato deverá ser assinado em até 05 (cinco) dias úteis, contados da 
data de convocação para esse fim. 

14.3 - Se, por ocasião da formalização do contrato, as certidões de regularidade de débito da 
Adjudicatária perante o Sistema de Seguridade Social (INSS), o Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço (FGTS) e a Fazenda Nacional, estiverem com os prazos de validade vencidos, o órgão 
licitante verificará a situação por meio eletrônico hábil de informações, certificando nos autos do 
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 processo a regularidade e anexando os documentos passíveis de obtenção por tais meios, salvo 
impossibilidade devidamente justificada.  

14.4 - Se não for possível atualizá-las por meio eletrônico hábil de informações, a Adjudicatária 
será notificada para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, comprovar a situação de regularidade de 
que trata o subitem 14.3 deste item 14, mediante a apresentação das certidões respectivas, com 
prazos de validade em vigência, sob pena de a contratação não se realizar.  

 

15. DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO 

15.1 - Conforme Art. 7º da Lei federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, "Quem, convocado 
dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de 
entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o 
retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar 
na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, 
ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou 
Municípios e, será descredenciado no Sicaf, ou nos sistemas de cadastramento de 
fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4º desta Lei, pelo prazo de até 5 
(cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais 
cominações legais." 

15.2 - A sanção de que trata o subitem anterior poderá ser aplicada juntamente com as multas 
da Cláusula Sétima da Minuta do Contrato. 

 

16. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

16.1 - As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da 
disputa, respeitada à igualdade de oportunidade entre os licitantes e desde que não 
comprometam o interesse público, a finalidade e a segurança da contratação. 

16.2 - O resultado e demais atos passiveis de divulgação pertinentes a esta licitação, serão 
divulgados no D.O.M.  
 
16.3 - Os envelopes contendo os documentos de habilitação dos demais licitantes ficarão à 
disposição para retirada na Sala da Pregoeira e Equipe de Apoio, na sede da Prefeitura Municipal 
de Juazeiro, - Rua 15 de Julho, nº 32 - Mezanino - Centro - Juazeiro - BA. 

16.4 - Até 02 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para recebimento das propostas, 
qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório 
do Pregão, que deverá ser encaminhado, mediante documento escrito, à Sala da Pregoeira e 
Equipe de Apoio, na sede da Prefeitura Municipal de Juazeiro, - Rua 15 de Julho, nº 32 - 
Mezanino - Centro - Juazeiro - BA. 

16.5 - A petição devidamente protocolada na Prefeitura Municipal de Juazeiro - Rua 15 
de Julho, nº 32 - Mezanino - Centro - Juazeiro - BA será dirigida à autoridade subscritora do 
Edital, que decidirá no prazo de 24 (vinte e quatro) horas. 

16.6 - Acolhida à petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização 
do certame.  

16.7 - Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pela Pregoeira. 

16.8 - O vencedor deverá, durante a execução contratual, manter as condições de habilitação 
apresentada na licitação. 
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 16.9 - Para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não resolvidas na esfera 
administrativa, será competente o foro da Comarca de Juazeiro, Estado da Bahia. 
 
16.10 - A licitante desclassificada na fase de proposta deverá retirar seu envelope de 
Habilitação, no prazo de 90 (noventa) dias, contados da data da intimação do ato. Decorrido este 
prazo, sem que a Habilitação seja retirada, a PMJ providenciará a sua destruição.  
 
16.11 - O edital poderá ser adquirido mediante pagamento da taxa de R$ 10,00 (dez) reais, 
com a apresentação do comprovante de pagamento da guia de recolhimento no Banco do Brasil 
S/A, agência 069-8, Conta Corrente 14.110-0, na sala da Pregoeira e membros da Equipe de 
Apoio, os quais prestarão todos os esclarecimentos solicitados pelos interessados neste Pregão, 
estando disponível para atendimento nos dias úteis, das 8:00 às 12:00 horas, no edifício na sede 
da Prefeitura Municipal de Juazeiro - BA, sito na Rua 15 de Julho, n.° 32 - Mezanino - Centro - 
Juazeiro - BA, fone/fax (74) 3612-3652, onde poderá ser consultado e/ou retirado. 
 
 
Juazeiro, 30 de Janeiro de 2019. 
 
 
       
 
           

TAMILLA FALCÃO DE OLIVEIRA NASCIMENTO 
Pregoeira do Município de Juazeiro 
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 (PAPEL TIMBRADO) 
 

ANEXO I 
 
 
 
 
 

 
Modelo da Procuração 

 
OUTORGANTE: (nome, endereço, razão social, etc.) 
OUTORGADO: (nome e qualificação do representante) 
 
OBJETO: Representar a outorgante perante a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO NO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 011/2019. 
 
 
PODERES: apresentar PROPOSTA e DOCUMENTOS após o certame, prestar declaração de que o 
outorgante está em situação regular perante a Fazenda Nacional, Estadual e Municipal, 
Seguridade Social e o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, bem como de que atende 
às exigências do Edital quanto à habilitação jurídica e qualificações técnica e econômico-
financeira, formular ofertas e lances de preços nas sessões públicas, assinar as respectivas 
atas, registrar ocorrências, formular impugnações, interpor recursos, assinar Contratos/Pedidos 
de Compra, assim como assinar todos e quaisquer documentos indispensáveis ao bom e fiel 
cumprimento do presente mandato. 
 
LOCAL E DATA 
ASSINATURA 
 

_______________________, ____ de _______________ de 2019. 
 
 
 
 
 
 

 ___________________________________________ 
Nome, Ass. e CNPJ 

 
 
 
 
 
 
Obs: Este documento deverá ser emitido em papel que identifique a licitante. 
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 ANEXO II 
 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO 
 
 
 
 
À Prefeitura Municipal de Juazeiro 
Ref.: PREGÃO Nº ....../2019 
 
  
Prezados Senhores, 
 
Pela presente, declaramos para efeito do cumprimento ao estabelecido no Inciso VII do artigo 4º 
da Lei Federal nº 10.520 de 17.07.2002, sob as penalidades cabíveis, que cumpriremos 
plenamente os requisitos de habilitação exigidos neste Edital. 
 
Local e data 
 
 
___________________________________ 
(Empresa e assinatura do responsável legal) 
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 ANEXO III 
ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS DO OBJETO 

 
1. OBJETO:  
 
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de perícia médica visando de 
efetuar perícias necessárias a concessão de auxílio - doença, readaptação funcional ou 
aposentadoria por invalidez aos servidores municipais, filiados ao IPJ - Instituto de Previdência 
de Juazeiro-BA. 
 
 

Item Especificação dos Serviços 
Qtde VALOR POR 

PERÍCIA R$ 

 

 

 

 

01 

 
Prestação, por médico especialista, do serviço na área 
de perícia médica, tendo como escopo atestar as 
condições de saúde, diagnóstico, prognóstico, 
terapêutica e outras dos servidores segurados do 
Instituo de Previdência de Juazeiro com finalidade de 
avaliar condições laborativas ou não, fundamento a 
retorno ao trabalho ou concluindo pela aposentadoria, 
auxiliando na instrução de processos de concessão e 
manutenção de benefícios previdenciários previstos 
na Lei Municipal n.° 2.152/2011 e suas alterações, 
bem como assistência técnica judicial decorrente dos 
laudos emitidos e licenças médicas. 

 

 

 

 

 

1.586 R$ 295,00 

 

VALOR ESTIMADO PARA 12 (DOZE) MESES 
R$ 467.870,00 

 
2. Descrição dos Serviços: 

 
Executar os serviços na área de perícia médica previdenciária, conforme legislação vigente, tendo 
como escopo atestar as condições de saúde, diagnóstico, prognóstico, terapêutica e outras dos 
servidores segurados do IPJ - Instituto de Previdência de Juazeiro-BA, com finalidade de avaliar 
condições laborativas ou não, fundamento a retorno ao trabalho ou concluindo pela 
aposentadoria, auxiliando na instrução de processos de concessão e manutenção de benefícios 
previdenciários previstos na Lei Municipal n.° 2.152/2011 e suas alterações, bem como 
assistência técnica judicial decorrente dos laudos emitidos e licenças médicas, necessárias à 
concessão de auxílio - doença, readaptação funcional provisória, permanente ou aposentadoria 
por invalidez aos servidores que tiverem que se afastar de suas atividades funcionais por motivo 
de doença. 
 
3. Especificações mínimas do Objeto: 

 
Caberá a CONTRATADA executar os seguintes serviços: 
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a) Emissão de laudo pericial, após avaliação minuciosa do servidor, constando sua situação 
de saúde, restrições para o trabalho e determinação precisa do período de afastamento. O laudo 
deverá indicar ainda, a data de retorno ao trabalho, a eventual necessidade de readaptação, ou a 
indicação para aposentadoria por invalidez, se for o caso. Na hipótese de restrições ou 
readaptação ao trabalho o médico deverá indicar as atividades passíveis de desempenho pelo 
servidor; 
b) Emitir laudo médico conclusivo mediante exame médico-pericial quanto à existência ou 
não de incapacidade laboral para fins previdenciários e sua respectiva reavaliação conforme 
disposição da Lei Municipal n° 2.152/2011; 
c) Realizar perícias médicas quantas forem necessárias por mês; 
d) Avaliar a capacidade de trabalho do segurado, através do exame clínico, documental, de 
provas e laudos referentes ao caso concreto, incluindo a inspeção de ambientes de trabalho para 
fins previdenciários; 
e) Especificar a caracterização da invalidez para benefícios previdenciários e assistenciais, 
subsidiando tecnicamente a decisão para a concessão de benefícios; 
f) Comunicar, por escrito, o resultado do exame médico pericial ao Instituto de Previdência 
de Juazeiro,com a devida identificação (CRM,nome e matrícula), no prazo máximo de 72 (setenta 
e duas) horas do atendimento do servidor avaliado; 
g)  
h) Orientar o periciando para tratamento quando eventualmente não o estiver fazendo e 
encaminhá-lo para reabilitação, quando necessário; 
i) Realizar exames médicos periciais junto ao IPJ, em domicílio ou em hospitais;  
j) Avaliar o potencial laborativo do segurado em gozo de benefício por incapacidade, com 
vistas ao encaminhamento para readaptação e/ou reabilitação profissional quando o caso exigir; 
k) Participar de Junta Médica nos casos de exame médico-pericial em fase de recurso caso 
necessário; 
l) Zelar pela observância do Código de Ética Médica; 
m) Comunicar a chefia imediata, obrigatoriamente, qualquer irregularidade de que tenha 
conhecimento; 
n) Manter-se atualizado sobre Normas Técnicas, Atos Normativos e Legislação Previdenciária 
referentes à concessão de benefícios por incapacidade; 
o) Emitir parecer técnico em juízo quando convocado;  
p) Participar das revisões de auxílio- doença, aposentadoria por invalidez ou pensão a 
beneficiários incapazes; 
q) Prestar informações quantitativas e qualitativas sobre o andamento dos trabalhos no 
Setor de Perícia Médica do IPJ ao Diretor Administrativo e/ou Diretor Previdenciário; 
r) Realizar acompanhamento de perícias judiciais em matéria previdenciária como perito 
assistente do Município; 
s) Realizar Auditoria/revisão aos benefícios custeados atualmente pelo IPJ; 
t) Apresentar, até o quinto dia útil do mês subseqüente ao da prestação dos serviços, 
relatório das perícias médicas realizadas no mês antecedente para fins de pagamento; 
u) Executar outras atividades afins. 
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ANEXO IV 

PROPOSTA DE PREÇOS (MODELO) 
 
 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 016/2019 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2019 

 
 

Proposta que faz a empresa ____________________________________ inscrita no 
CNPJ (MF) nº ________________________ e inscrição estadual nº ____________________, 
estabelecida no(a) __________________________________________, para a prestação de 
serviços abaixo relacionados, conforme estabelecido no PREGÃO Nº011/2019. 

 
 

ITEM SERVIÇOS QUANT 
VLR. POR 
PERICIA 

R$ 

VALOR 
TOTAL R$ 

     

 

Validade da Proposta:  

Forma de Pagamento: 

Prazo de Execução: 

 

Nome do representante que irá assinar o contrato, nº do CPF, nº do RG, Estado civil, profissão e 
endereço residencial. 

 
Local e data 
 
                               ___________________________________________ 
                              Assinatura e carimbo (representante legal da empresa) 
 
 
Obs: Este documento deverá ser emitido em papel que identifique a licitante. 
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 ANEXO V 

 

 
D E C L A R A Ç Ã O 

 

 

 

 

Declaramos que não possuímos em nosso quadro de pessoal empregado(s) com 

menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos 

em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da 

Constituição Federal de 1998 (Lei nº 9.854/99). 

 
 
 
 
 
 
 

Local e data 
 
 
 
 

___________________________________ 
Assinatura e carimbo 
(representante legal) 

 
 
 
 

 
Obs: Este documento deverá ser emitido em papel que identifique a licitante. 
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ANEXO VI 
 

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO 
PORTE OU MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL 

 
 
 
À PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO 
 
 
 
REF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2019 
 
 
 
 
(NOME DA EMPRESA)_________________, CNPJ/MF Nº ________________, (ENDEREÇO 
COMPLETO)_________________________, declara, sob as penas da Lei, que está enquadrada 
como microempresa/empresa de pequeno porte ou microempreendedor individual, nos termos da 
Lei Complementar nº 123/06 alterada pelas Leis Complementares 128/2008, 147/2014 e 
155/2016 e pelo Decreto 8.538/2015, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências 
superiores. 
 
 
(Local) ______________, __ de _______________ de 2019.  
 
 
 
   __________________________________ 
   Empresa e assinatura do responsável legal 
 
OBSERVAÇÕES: 
  Apresentar a presente declaração fora dos envelopes. 
  Podendo anexar à presente o Extrato de Pesquisa Fiscal, emitido pelo órgão do 
Ministério da Fazenda/Secretaria da Receita Federal, se for o caso. 
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 ANEXO VII 
MINUTA DO CONTRATO 

 
CONTRATO N° /2019 
 
 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE PERÍCIA MÉDICA QUE 
ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE 
JUAZEIRO E A EMPRESA ___________, 
CONFORME PREGÃO Nº 011/2019. 

 
 
Pelo presente instrumento particular, de um lado o MUNICÍPIO DE JUAZEIRO, pessoa jurídica 
de direito público interno, com sede na Rua 15 de Julho, nº 32 - Centro - Juazeiro/BA, inscrito no 
CNPJ sob o nº 13.915.632/0001-27, neste ato representado pelo seu Diretor Presidente, Sr. 
Antonio Carlos dos Santos, brasileiro, inscrito no CPF/MF sob o nº 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, portador da Cédula de Identidade nº XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 
residente e domiciliado na cidade de Juazeiro - BA, doravante denominado CONTRATANTE e do 
outro lado a empresa ______________________________, pessoa jurídica de direito 
privado, com sede na ______________________________, na cidade de 
____________________, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º ____________________, neste ato 
representado por ______________________________, inscrito no CPF/MF sob o n.º 
____________________, residente e domiciliado na cidade de ____________________ de ora 
em diante denominada CONTRATADA, tendo em vista a contratação, considerando o disposto 
na Lei 10.520, de 17 de julho de 2002, e demais normas correlatas e aplicando-se, 
subsidiariamente, o disposto na Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e Lei Complementar 
123/06, alterada pelas Leis Complementares 128/2008, 147/2014 e 155/2016 e pelo Decreto 
8.538/2015, tendo em vista a homologação em ___/____/______, do resultado do Processo 
Administrativo n° 016/2019, PREGAO n.º 011/2019 com abertura em 20/02/2019, têm 
entre si justo e acordado o seguinte: 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO DO CONTRATO 
 
1.1 - Constitui objeto do presente contrato a contratação de empresa especializada para 
prestação de serviços de perícia médica visando de efetuar perícias necessárias a concessão de 
auxílio - doença, readaptação funcional ou aposentadoria por invalidez aos servidores municipais, 
filiados ao IPJ - Instituto de Previdência de Juazeiro-BA e as especificações técnicas constantes 
da proposta da CONTRATADA - ANEXO I, que faz parte integrante deste contrato, 
independentemente de transcrição. 
 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PRAZO E EXECUÇÃO 
 
2.1 – Os serviços deverão ser executados pelo período de doze meses a contar da data da 
emissão da ordem de serviço, podendo este ser rescindido ou ter o seu prazo prorrogado, se 
assim for da vontade das partes, na conformidade do estabelecido na Lei nº. 8.666/93 e 
alterações posteriores.  

2.2 – A empresa contratada terá o prazo para assinatura do contrato de 05 (cinco) dias úteis, 
contado a partir da data da convocação para esse fim.  
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 CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO 
 

3.1 - O valor global para os serviços prestados, objeto deste contrato é de R$ ___________ 
(_______________), sendo o valor por perícia de R$ ___. 

 

3.2 - O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor unitário de: Anexo I. 

 
3.3 O pagamento será realizado através de transferência bancária em conta corrente da 
empresa contratada, em até 30 (trinta) dias após o serviço, mediante apresentação da nota 
fiscal devidamente atestada pelo gestor do contrato, de acordo com a apresentação do Relatório 
Mensal dos Serviços Prestados. Os recibos comprovantes do serviço deverão ser encaminhados 
ao setor financeiro do Instituto de Previdência de Juazeiro, para emissão de empenho 
acompanhada da documentação necessária para que seja efetuado o pagamento. 
 
3.4 – O IPJ encaminhará ao seu setor financeiro solicitação de pagamento acompanhada de toda 
a documentação necessária a sua liquidação. 
 
3.5 - A CONTRATADA ficará sujeita à multa diária correspondente a 1% (um por cento) do 
valor da fatura, pelo não cumprimento da prestação dos serviços, desde que comprovada a 
responsabilidade da CONTRATADA. O valor correspondente deverá ser descontado na fatura 
mensal. 
 
3.6 - Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA que esteja em débito para com a 
ADMINISTRAÇÃO, enquanto pendente de liquidação, qualquer obrigação financeira que 
eventualmente lhe tenha sido imposta como penalidade. 
 
3.7 - A CONTRATADA deverá apresentar ao setor financeiro da SECRETARIA, para fins de 
recebimento das faturas mensais, os seguintes documentos atualizados: 
 
I - Certidão Negativa de Débitos para com o INSS (CND), na forma exigida pela Constituição 
Federal em seu art. 195, § 3º; 
II - Certidão de Regularidade com o FGTS. 
III – Certidão Negativa de Débitos de Tributos e Contribuições Municipais. 
IV – Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, expedida pela Justiça do Trabalho. 
V – Certidão de Quitação de Tributos Federais Administradas pela Secretaria da Receita Federal. 
VI – Certidão quanto à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria da Fazenda Nacional – 
Ministério da Fazenda. 
VII – Prova de Regularidade para com a Fazenda do Estado ou Distrito Federal. 
 
3.8 – A Nota Fiscal emitida pela CONTRATADA deverá consignar, em seu corpo, o Percentual 
correspondente a Pessoal e Material em relação ao valor contratado. 
 
3.9 - O pagamento somente será feito mediante cheque nominal e/ou crédito aberto em conta 
corrente em nome da Contratada (DADOS BANCÁRIOS DA CONTRATADA). 
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 CLÁUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 
4.1 - As despesas em decorrência do objeto deste Contrato correrão através da seguinte dotação 
orçamentária: 

Órgão: 1313 
Classificação Funcional: 2113 
Elemento de Despesa: 33903900 
Fonte: 003 
Valor: _______ 
 
Nota de Empenho nº _______ 
 
 
CLÁUSULA QUINTA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA  

5.1 - O prazo de vigência deste contrato será por 12 (doze) meses contados a partir da data 
da assinatura deste instrumento, podendo este ser rescindido ou ter o seu prazo prorrogado, se 
assim for da vontade das partes, na conformidade do estabelecido na Lei nº 8.666/93 e 
alterações posteriores. 
 
CLÁUSULA SEXTA - DO EQUILIBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO 

6.1 - Ocorrendo alteração das condições econômicas fundamentais prevalecentes na assinatura 
do contrato, será assegurada a recuperação dos valores ora contratados, objetivando a 
manutenção do equilíbrio econômico-financeiro, na conformidade do disposto no Art. 65, II, "d", 
da Lei nº 8.666/93 e alterações. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
7.1 - Consoante o disposto no art. 7º da Lei 10.520, de 17 de julho de 2002, quem, 
convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de 
entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento 
da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do 
contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e 
contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e, será descredenciado no 
SICAF, ou nos sistemas de cadastramento de prestadores de serviços a que se refere o inciso 
XIV do art. 4o desta Lei, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas 
em edital e no contrato e das demais cominações legais. 

 
7.2  -  Além  do  previsto  no  subitem  anterior,  pelo  descumprimento total  ou  parcial  das 
obrigações  assumidas no instrumento  contratual  e  pela  verificação de quaisquer  das 
situações previstas no art. 78, incisos I a XI da Lei nº 8.666/93, a Administração poderá 
aplicar as seguintes penalidades sem o prejuízo de outras: 

 
a) Advertência; 
b) multa de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor total da proposta definitiva, pela 
recusa injustificada do adjudicatário de aceitar a Nota de Empenho, sem prejuízo para as 
demais penalidades; 
c) multa de 0,1% (um décimo por cento) ao dia de atraso injustificado, calculado sobre o valor 
da parcela não entregue da Nota de Empenho, até o 15º (décimo quinto) dia, sem prejuízo 
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 das demais penalidades; 
d) multa de 0,5 % (cinco décimos por cento) ao dia de atraso injustificado, calculado sobre o 
valor da parcela não entregue da Nota de Empenho, a partir do 15º dia, sem prejuízo das 
demais penalidades; 
e) multa de 10% (dez por cento) calculada sobre o valor da parcela não entregue da Nota de 
Empenho, pela recusa injustificada na prestação de serviços nela relacionado, sem prejuízo das 
demais penalidades; 
f) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimentos de contratar com a 
Administração, por um período não superior a 02 (dois) anos; 
g) Declaração de inidoneidade para licitar ou  contratar com a Administração nos termos do 
art. 87 da Lei 8.666/93. 
 
7.3 - A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da 
data do recebimento da comunicação enviada pela PMJ. 
 
7.4 - As penalidades previstas no presente Edital e seus anexos poderão ser relevadas, em todo 
ou em parte, quando o atraso na prestação for devidamente justificado e comprovado pela 
licitante a ser contratada, por escrito no prazo máximo de 05 (cinco) dias da ocorrência, em 
caso fortuito ou motivo de força maior. 
 
7.5 - Os valores das multas aplicadas deverão ser recolhidos à conta da Única do Tesouro 
Nacional, através de Guia de Recolhimento fornecida pelo Departamento de Contabilidade e 
Finanças da PMJ, no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data da notificação, podendo a 
administração da PMJ reter o valor correspondente de pagamento futuros devidos à contratada, 
ou ainda cobrá-las judicialmente, segundo a lei 6.830/80, com os encargos correspondentes. 
 
7.6 - As penalidades referidas no caput do artigo 81 da Lei 8.666/93 e suas alterações não se 
aplicam às demais licitantes que forem convocadas, conforme a ordem de classificação das 
propostas, que não aceitarem prestar os serviços. 
 
7.7 - Para as penalidades previstas neste Edital será garantido o direito ao contraditório e à 
ampla defesa. 

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
8.1 - Arcar com toda e qualquer despesa relativa aos serviços ora pactuado, dentre elas, carga, 
descarga, armazenagem, frete, impostos, mão-de-obra, taxas, contribuições, encargos sociais. 
 
8.2 - Executar os serviços, objeto deste contrato, apenas após a emissão da correspondente 
requisição. 
 
8.3 - Zelar pela execução de serviço qualificado aos servidores da CONTRATANTE. 
   
8.4 - Providenciar imediata correção das deficiências apontadas pela CONTRATANTE quanto ao 
serviço contratado. 
 
8.5 - Responder pelas despesas relativas aos encargos trabalhistas, seguro de acidentes, 
impostos, contribuições previdenciárias e quaisquer outras que forem devidas e referentes ao 
serviço prestado por seus empregados, uma vez inexistir, no caso, vínculo empregatício deles 
com a Contratante. 
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8.6 - Responsabilizar-se por todo e qualquer dano e/ou prejuízo que, eventualmente, venha a 
sofrer a CONTRATANTE ou terceiros, em decorrência dos serviços, objeto deste contrato, 
respondendo integralmente por perdas e danos, sem prejuízo de outras cominações contratuais 
e/ou legais a que estiver sujeita. 
 
8.7 - Responsabilizar-se por todos e quaisquer acidentes ou sinistros que venham a prejudicar 
funcionários e/ou bens da CONTRATADA, da CONTRATANTE ou terceiros, verificados em 
decorrência da prestação dos serviços, objeto deste certame. 
  
8.8 - Responsabilizar-se civil e penalmente por todo e qualquer dano que venha causar a 
CONTRATANTE ou a terceiros, por ação ou omissão, em decorrência da prestação dos serviços, 
não sendo a CONTRATANTE, em nenhuma hipótese, responsável por danos indiretos ou lucros 
cessantes. 
 
8.9 - Permitir que a CONTRATANTE, sempre que convier, fiscalize a prestação dos serviços. 
 
8.10 - Prestar esclarecimentos à CONTRATANTE sobre eventuais atos ou fatos noticiados que a 
envolva independente de solicitação. 
 
8.11 - Emitir Nota Fiscal referente a prestação dos serviços durante o mês de referência, para 
fins de atestação e liquidação pela CONTRATANTE. 
 
8.12 - Recolher taxas, encargos trabalhistas, sociais, tributos federais, estaduais e municipais. 
 
8.13 - Comunicar verbalmente, de imediato, e confirmar por escrito à CONTRATANTE, a 
ocorrência de qualquer impedimento na prestação dos serviços. 
 
8.14 - Quaisquer ônus decorrentes de despesas ou indenizações por acidente de trabalho serão 
de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA, assim como, no caso de ajuizamento de 
reclamações trabalhistas. 
 
8.15 - Proceder a prestação de serviços, de acordo com sua proposta e, com as normas e 
condições previstas no Edital para PREGAO nº. 011/2019 e anexos, inclusive com as 
prescrições do Estatuto das Licitações e Contratos Administrativos, respondendo civil e 
criminalmente, pelas conseqüências de sua inobservância total ou parcial. 
 
8.16 - À contratada poderá ser acrescido ou diminuído o objeto dentro dos limites estabelecidos 
na Lei nº. 8.666/93 e alterações. 
 

8.17 - O vencedor deverá, durante a execução contratual, manter as condições de habilitação 
apresentada na licitação. 

 
8.18 - Executar o objeto da licitação em conformidade com as condições e especificações do 
Edital e seus anexos e das legislações pertinentes em vigor; 
 
8.19 - Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os percentuais de acréscimos ou supressões 
limitados ao estabelecido no §1º, do art. 65, da Lei Federal nº 8.666/1993, tomando-se por base 
o valor contratual; 
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 8.20 - Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à contratante ou a terceiros, 
decorrentes da sua culpa ou dolo, quando da execução do objeto, não podendo ser arguido para 
efeito de exclusão ou redução de sua responsabilidade o fato de a contratante proceder à 
fiscalização ou acompanhar a execução contratual; 
 
8.21 - Responder por todas as despesas diretas e indiretas que incidam ou venham a incidir 
sobre a execução contratual, inclusive as obrigações relativas a salários, previdência social, 
impostos, encargos sociais e outras providências, respondendo obrigatoriamente pelo fiel 
cumprimento das leis trabalhistas e específicas de acidentes do trabalho e legislação correlata, 
aplicáveis ao pessoal empregado na execução contratual; 
 
8.22 - Prestar imediatamente as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados 
pela contratante, salvo quando implicarem em indagações de caráter técnico, hipótese em que 
serão respondidas no prazo de 24 (vinte e quatro)horas; 
 
8.23 - Providenciar a substituição de qualquer profissional envolvido na execução do objeto 
contratual, cuja conduta seja considerada indesejável pela fiscalização da contratante; 
 
8.24 - Substituir o profissional em caso de ausência ou impedimento, por profissional de mesma 
capacidade e qualificação; 
 
8.25 - Esclarecer eventuais dúvidas sobre o laudo exarado, caso seja solicitado;  
 
8.26 - Apresentar, até o 3º dia útil do mês subseqüente ao da prestação dos serviços, relatório 
das perícias médicas e avaliações realizadas no mês antecedente para fins de pagamento, 
acompanhada da nota fiscal/fatura.  
 
8.27 - O profissional deverá avaliar/periciar o servidor encaminhado e, posteriormente, emitir e 
encaminhar o laudo que comprove ou não a necessidade do afastamento provisório do servidor 
das atividades laborais pelo prazo constante em atestado médico apresentado pelo servidor à 
Administração, homologando o atestado apresentado. 
 
 
CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 
9.1 - Promover o acompanhamento e a fiscalização do objeto ora pactuado, por servidor 
especialmente designado pela Secretaria, nos termos do art. 67 da lei nº 8.666/93; 
 
9.2 - Efetuar o pagamento mensalmente após a apresentação dos recibos e notas fiscais 
comprovantes da entrega que deverão ser encaminhados ao setor financeiro da Secretaria, para 
emissão de empenho acompanhada da documentação necessária para que seja efetuado o 
pagamento; 
 
9.3 - Observar para que durante a vigência do contrato sejam cumpridas as obrigações 
assumidas pela empresa contratada, bem como sejam mantidas todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas na licitação. 
 
9.4 - Solicitar a execução do objeto à contratada através da emissão de Ordem de Serviço; 
 
9.5 - Proporcionar à contratada todas as condições necessárias ao pleno cumprimento das 
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 obrigações decorrentes do objeto contratual, consoante estabelece a Lei Federal no 8.666/1993 e 
suas alterações posteriores; 
 
9.6  - Fiscalizar a execução do objeto contratual, através de fiscal (is) designado (s), para o 
acompanhamento dos serviços, verificando à sua qualidade; 
 
9.7 - Notificar a contratada de qualquer irregularidade decorrente da execução do objeto 
contratual; 

 
9.8 - Aplicar as penalidades previstas em lei e no instrumento contratual. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA DENÚNCIA E DA RESCISÃO CONTRATUAL 
 
10.1 - Constitui motivo para a rescisão do presente instrumento, independentemente de 
Notificação Judicial, o descumprimento por qualquer uma das partes, das cláusulas contratuais e 
as hipóteses previstas nos arts. 77, 78 e 79 da Lei nº 8.666/93 e alterações, ficando facultado a 
sua denúncia, desde que a parte denunciante notifique formalmente a outra, com antecedência 
mínima de 30 (trinta) dias sem prejuízo das sanções legais, inclusive daquelas previstas no art. 
87, da Lei supra referida. 

10.2 - As penalidades estabelecidas em Lei, não excluem qualquer outra prevista neste 
Contrato, nem a responsabilidade da CONTRATADA por perdas e danos que causar ao 
CONTRATANTE ou a terceiros, em conseqüência do inadimplemento das condições contratuais. 
 
10.3 - O presente contrato poderá ser rescindido, de imediato, por inadimplemento de qualquer 
das partes, através de simples notificação por escrito, entregue diretamente ou por via postal, 
com prova de recebimento, e ainda: 
 

a) Por conveniência da CONTRATANTE, através de manifestação unilateral, 
espontânea, mediante aviso prévio de 30 (trinta) dias, não cabendo à 
CONTRATADA direito a reclamação ou indenização; 

 
b) Fica o contrato extinto de pleno direito, independentemente de aviso, 

interpelação judicial ou extrajudicial, nos seguintes casos: 
 
b.1 - Falência ou liquidação da CONTRATADA;  
 
b.2 - Concordata ou incorporação da CONTRATADA a outra firma ou empresa, ou ainda, sua 
fusão ou cisão, sem prévio e expresso conhecimento do CONTRATANTE; 
 
b.3 - Interrupção ou atraso nos serviços, objeto deste contrato; 
 
b.4- Incapacidade, desaparecimento, inidoneidade financeira, ou, ainda, má fé da CONTRATADA; 
 
b.5 - Se a CONTRATADA, sem prévia autorização da CONTRATANTE, transferir, caucionar, ou 
alienar de qualquer forma os direitos decorrentes deste contrato. 
 
10.4 - O presente Contrato poderá ser rescindido, no todo ou em parte, por mútuo acordo, 
desde que ocorram fatos supervenientes, imperiosos e alheios da vontade do CONTRATANTE e 
que tornem impossível a prestação dos serviços. 
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  CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO 

 
11.1 – A prestação dos serviços constante neste contrato será fiscalizado por servidor ou 
comissão de servidores designados pela SECRETARIA, doravante denominados "Fiscalização", 
que terá autoridade para exercer, em seu nome, toda e qualquer ação de orientação geral, 
controle e fiscalização da execução contratual. 
 
11.2 - À Fiscalização compete, entre outras atribuições: 
 
I - solicitar à Contratada e seus prepostos, ou obter da Administração, tempestivamente, todas 
as providências necessárias ao bom andamento deste contrato e anexar aos autos do processo 
correspondente, cópia dos documentos escritos que comprovem essas solicitações de 
providências; 
 
II - acompanhar a entrega e atestar seu recebimento definitivo; 
 
III - encaminhar ao setor financeiro da SECRETARIA DA FAZENDA, os documentos que 
relacionem as importâncias relativas e multas aplicadas à Contratada, bem como os referentes a 
pagamento; 
 
11.3 - A ação da Fiscalização não exonera a Contratada de suas responsabilidades contratuais. 
 
11.4 – Para fins de fiscalização por parte do município, a CONTRATADA obriga-se a fornecer toda 
e qualquer informação que lhe seja solicitada sobre o objeto do Contrato, bem como facilitar a 
fiscalização na execução dos serviços contratados. 
 
11.5 - A Secretaria da Fazenda, através de seu (s) servidor (es)  designado (s), exercerá a 
fiscalização sobre os serviços objeto do Contrato, cabendo-lhe: 
 

I. Decidir pela aceitação ou não das soluções e dos serviços apresentados; 
 
II. Exigir o fiel cumprimento de todos os requisitos do Contrato e da proposta apresentada, 

avaliando, também, a qualidade dos serviços apresentados, podendo rejeitá-los no todo 
ou em parte; 

 
III. Notificar a CONTRATADA sobre irregularidades ou falhas que porventura venham a ser 

detectadas na execução do contrato; 
 
IV. Aprovar formalmente, antes da execução, os serviços solicitados; 
 

V. Emitir o Termo de Aceite a cada fatura apresentada ou rejeitá-la quando da sua não-
aceitação, com exposição de motivos; 

 
VI. Solicitar a substituição de qualquer empregado ou prestador de serviços da CONTRATADA 

que apresente comportamento incompatível na prestação dos serviços objeto do Contrato. 
 
11.6. - A fiscalização da Prefeitura Municipal de Juazeiro, Bahia, não diminuirá nem substituirá a 
responsabilidade da CONTRATADA, decorrente das obrigações assumidas. 
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 11.7. A fiscalização, gestão execução contratual será acompanhada e fiscalizada por um gestor 
especialmente designado para este fim pelo Instituto de Previdência de Juazeiro-BA, de acordo 
com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal nº 8.666/1993, a ser informado quando da 
lavratura do instrumento contratual. 
 
11.8 O fiscal responsável pelo acompanhamento da execução dos serviços terá os poderes de 
paralisar no todo ou em parte os serviços, para impedir ou preterir pessoal da contratada em 
qualquer nível funcional quando for constatado erro grave de execução e desobediência ostensiva 
a estas especificações e quando se verificar incompatibilidade por incompetência ou 
comportamento inconveniente. 
 
11.9 A atuação da Fiscalização em nada restringe a responsabilidade única e integral da 
CONTRATADA, no que concerne aos serviços fornecidos, à execução do Contrato e as implicações 
próximas ou remotas, perante o CONTRATANTE ou terceiros, do mesmo modo que a ocorrência 
de eventuais irregularidades na execução do Contrato não implica em co- responsabilidade do 
CONTRATANTE. 
 
11.10 A CONTRATADA deve permitir e oferecer condições para a mais completa fiscalização do 
CONTRATANTE, fornecendo informações e propiciando o acesso às documentações referentes ao 
objeto contratado, bem como atendendo as observações e exigências apresentadas pela 
fiscalização.  
 
11.11 Fica designado o colaborador XXXXXXXXXXXXXXXXXX, CPF nº XXXXXXXXXXXX, 
empregado da CONTRATANTE, gestor do presente contrato e por conseqüência 
responsável legal para os correspondentes efeitos. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
12.1 - Todo o pessoal que for utilizado na execução deste contrato será diretamente vinculado e 
subordinado à CONTRATADA, não tendo com a CONTRATANTE nenhuma relação jurídica sobre 
qualquer título ou fundamento. 

 
12.2 - A CONTRATADA não terá direito a qualquer indenização se ocorrer, provisória ou 
definitivamente, a suspensão da execução deste Contrato, por culpa sua, assegurando-lhe, 
porém, no caso da rescisão por motivos alheios a sua vontade e sem infração de quaisquer 
cláusulas e condições contratuais, o pagamento de forma proporcional aos serviços efetivamente 
realizado. 

12.3 - As partes contratantes obrigam-se a cumprir e fazer cumprir o presente Contrato em 
todos os seus termos, cláusulas e condições, por si e seus sucessores. 
 
12.4 - Para os efeitos de direito valem para este Contrato a Lei nº 8.666/93 e, alterações 
posteriores, e demais normas legais que lhe sejam aplicáveis, a proposta de preços apresentada, 
aplicando-se, ainda, para os casos omissos, os princípios gerais de Direito. 
 
12.5 - A CONTRATADA será responsável por todas as obrigações trabalhistas, tributárias e 
previdenciárias, seguros, taxas e impostos, acaso envolvidos, especialmente por qualquer vínculo 
empregatício que venha a se configurar, inclusive indenizações decorrentes de acidente de 
trabalho. 
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 CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO 
 
13.1 - As partes elegem o Foro da Comarca de Juazeiro, Estado da Bahia, como competente 
para dirimir toda e qualquer dúvida ou controvérsia resultante do presente Contrato, renunciando 
expressamente a outro qualquer, por mais privilegiado que se configure. 

E, assim, as partes justas e contratadas, assinam o presente instrumento em quatro vias de 
igual teor e forma, com as testemunhas abaixo, a todo o ato presente, para os seus legais 
efeitos. 

 
Juazeiro, ____de _____________de 2019. 
 
 
 

 
 

CONTRATANTE 
 
 
 
 

CONTRATADA 
 
 
 
TESTEMUNHAS:  
 
_____________________________ 
CPF/MF n.º 
 
_____________________________ 
CPF/MF n.º 
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ALTERAÇÃO CONTRATUAL N° 2 DA SOCIEDADE JUSMED
CONSULTOR1A E PERlC1AS MÉDICAS LTDA

CNP.J n° 29.315.985/0001-26

RENATO JOSE LEAL DE MORAlS nacionalidade BRASILEIRA, nascido em
18/]0/1985, SOLTEIRO, MEDICO, CPF nO 010.411.983-70, CARTEIRA DE
IDENTIDADE nO2314893, órgão expedidor SSP - PI, residente e domiciliado (a) no(a)
RUALUCYANNOPATRIOTA, 200, BLOCOL APT 203, VILAMOCO,
PETROLINA, PE, CEP 56306405,BRASIL.

Sócios da Sociedade Limitada de nome empresarial JUSMED CONSULTORIA E
PERlC.lASMÉDICAS LTDA, registrada legalmente por contrato social devidamente
arquivado nesta Junta Comercial do Estado da Bahia, sob NIRE nO29204475249, com
sede Avenida Luís Viana, 6462, Edicio Manhattan Empresarial Torre East, S 1525,
Paralela Salvador, BA, CEP 41.730-101, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de
Pessoa JurídicaIMF sob o nO29.315.985/000.1-26,deliberam de pleno e comum acordo
ajustarem a presente alteração contratual, nos termos da Lei nO10.406/2002, mediante
as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

QUADRO SOCIETÁRlO

CLÁUSULA PRlMElRA. JOSUE LEITE DE LIMA JUNIOR admitido neste ato,
nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 11/05/1982, SOLTEIRO,
ADMINISTRADOR, CPF nO 005.007.115-77, CARTEIRA NACIONAL DE
HABILITAÇÃO nO 05576279950, órgão expedidor DETRAN - PE, residente e
domiciliado (a) no (a) AVENIDADA INTEGRAÇÃO, 510, APT 106, SAO JOSE,
PETROLlNA, PE, CEP 56302450,BRASIL.

Retira-se da sociedade o sócio (a) RENATO JOSE LEAL DE MORAlS, detentor de
20.000 (Vinte Mil) quotas, no valor nominal de R$ 1,00 (Um Real) cada uma,
correspondendoa R$ 20.000,00 (VinteMil Reais).

CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS

CLÁUSULA SEGUNDA. O sócio(a) RENATO JOSE LEAL DE MORAIS transfere
quotas de capital social, que perfaz o valor de R$20.000,00 (Vinte Mil Reais), direta e
irrestritamente ao sócio JOSUE LEITE DE LIMA JUNIOR, da seguinte forma: EM
ESPECIE, dando plena, geral e irrevogávelquitação.

Página 1
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Certifico o Registro sob o nO 97768409 em 19/06/2018 .),
Protocolo 189168315 de 06/06/2018 ~
Nome da empresa JUSMED CONSULTORIA E PERICIAS MÉDICAS LT13 IRE 29204475249
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
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por Hélio Portei a Ramos - Secretário Geral
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ALTERAÇÃO CONTRATUAL N" 2 DA SOCIEDADE JUSMED
CONSULTORIA E PERICIAS MÉDICAS LTDA

CNPJ n" 29.315.985/0001-26
DO CAPITAL SOCIAL

CLÁUSULA TERCEIRA. O capital anterior totalmente integralizado era de R$
20.000,00 (vinte mil reais), em moeda corrente nacional, representado por 20.000 (vinte
mil) quotas de capital, no valor nominal de R$ I,OO(umreal) pelo socio RENATO JOSE
LEAL DE MORAIS.
Com a admissão do sócio JOSUE LEITE DE LIMA JUNIOR detentor de 10.000 (dez
Mil) quotas, no valor nominal de R$ 1,00 (Um Real) cada uma, correspondendo a R$
10.000,00 (Dez Mil Reais).
E com a cessão e transferência de quotas do sócio(a) RENATO JOSE LEAL DE
MORAIS de capital social, que perfaz o valor de R$20.000,00 (VinteMil Reais), direta
e irrestritamente ao sócio JOSUE LEITEDE LIMA JUNIOR.

O capital social totalmente integralizado passa a ser de R$ 30.000,00 (trinta mil reais),
em moeda corrente nacional, representado por 30.000 (trinta mil) quotas de capital, no
valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, cujo aumento é totalmente subscrito e
integralizado, neste ato, pelo sócio JOSUE LEITE DE LIMA JUNIOR. Em
decorrência do aumento do capital social este fica assim distribuido:

JOSUE LEJTE DE LIMA JUNIOR, com 30.000 (trinta mil) quotas, perfazendo um total
de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) integralizado.

DA ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA QUARTA. Sai da administração SOANE. MARIA QUEIROZ
FIGLIUOLO, solteira, nascida em 17/02/1983, advogada, titular da cédula de identidade
na 0740690477, expedida pela SSPIBA, incrita no CPF: 815.563.735-20, residente e
domiciliado na Rua Deputado Jakson, na 600, casa 18; Piatã, MUlúcipio Salvador - BA
- CEP: 41.650-020, na qualidade de diretora, não-sócia. A administração da sociedade
caberá ISOLADAMENTE a(o) Sócio(a) JOSUE LEITE DE LIMA JUNIOR com os
poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e
extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social,
sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no
entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja
em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens
imóveis da sociedade, sem autorização does)outro(s) sócio(s).

Req: 81800000394729 Página 2
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ALTERAÇÃO CONTRATUAL N° 2 DA SOCIEDADE JUSMED
CONSULTORIA E PERICIAS MÉDICAS LTDA

. CNPJ nO 29.315.985/0001-26
DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

CLÃUSULA QUINTA. O(s) administrador(es) declara(m), sob as penas da lei, que
não está impedido de exercer a admin; stração da sociedade, por lei especial Ou em
virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que
vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar,
de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular,
contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as
relações de consumo, fé pública ou propriedade.

DA RATIFICAÇÃO E FORO

CLÁUSULA SEXTA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e
obrigações resultantes do contrato social permanece SALVADOR BA.

,

b
JOSUE LEITE DE LI

CPF: 005.007.1

Certifico. o-Registro sob o n° 97768409 em 19/06/2018
Protocolo 189168315 de 06/06/2018 "'--- \
Nome da empresa JUSMED CONSULTORIA E PERICIAS MÉDICAS LTOA NIRE 2920ffi,. 49
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
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Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/06/2018
por Hélio Porte!a Ramos - Secretário Geral

Reg: 81800000394729

SALVADOR, l~dem. de2018.

Do CART~o.{o L Lf-J ck hfl_o~_i~_. _
RENATO JOSE LEAL DE MORAIS

CPF: 010.411.983-70

._..... -

E, por estarem assim justos e contratados, assinam este instrumento.

\.1;
SOANE MARIA Q IR _ FIGLIUOLO (ADM1N1STRADOR)

PF: 815.563.735-20

'.

CLÁUSULA SÉTIMA. As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados
e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

ERS N SIL.VA PASSOS. ESCREVENTE • 1598AF15441S

lrOrrdod ••",ot_C~ C""J*r

~
JUC ••

Num. 22715432 - Pág. 3Assinado eletronicamente por: SANDRO LUIZ DIAS BISPO - 09/04/2019 12:36:58
https://pje.tjba.jus.br:443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19040912365579900000021579126
Número do documento: 19040912365579900000021579126



a.

~II~I~I ~IIIUII~I
189168315

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA JUSMED CONSULTORIA E PERICIAS MÉDICAS LTDA

PROTOCOLO 189168315.06/06/2018
ATO 002 • ALTERAÇÃO

EVENTO 021 • AL TERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

MATRIZ

NlRE 29204475249
CNP) 29.315.985/0001-26
CERTIFICO O REGISTRO EM 19/06/2018

HELIO PORTE LA RAMOS
Secretário Geral

1
19/06/2018

~
JUCEB

Junta Comercial do Estado da Bahia
Certifico o Registro sob o nO 97768409 em 19/06/2018
Protocolo 189168315 de 06/06/2018
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Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/06/2018
por Hélio Portei a Ramos - Secretário Geral
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\.lilUCia
Secretaría da Micro e Pequena Empresa

Secretaria de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração

CERTIDÃO INTEIRO TEOR DIGITAL

DADOS DO SOLICITANTE
Nome: LEILlANNE EMELUC SOARES COSTA
CPF/CNPJ: 007.724.714-01
Email: leilokasoerí'ilhotmail.com

DADOS DA EMPRESA
Nome: JUSMED CONSULTORIA E PERICIAS MÉDICAS LTOA
NIRE: 29204475249

ARQUIVAMENTO SOLICITADO
Número Arnuivamento Páninas

29204475249 12
97733056 3
TOTAL DE PÁGINAS 15

DADOS DE CONTROLE DA CERTIDÃO
Códiao de controle: 56.524.030.288.30
Emissão: 20/06/2018 11:25:37

~í1tlm'rllllii~íllmfl\I\\\11 I1I

SALVADOR, 20 de Junho de 2018

11'/;J;º/.:tÁ ~.
HELIO PORTELA RAMOS

Secretário Geral

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http://regin.juceb.ba.gov.br/autenlicacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 5652403028830 CPF SOLICITANTE: 007.724.714-01 NIRE: 29204475249 EMITIDA: 20/06/2018 PROTOCOLO: 188870440
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JUSMED - CONSULTORIA E-PERÍCIAS MÉDICAS LTDA - ME

CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO D~ SOCJ!,DADE EMPRESÁRIA LIMITADA....... :-. .. ... . .. -. .. . ..... . .. . .
FRANCISCO GEORGE TEIXEI~ sÃ:NTos, ~sie~o,;.,tte;.J, nascido em 22/10/1981,
médico, titul.a.r da Carteira Nacional de Habilitação - CNH n° 01499510274, expedida. pelo
D~ttan/SE. onde consta a cédula de identidade nO 2002029135742, expedida pela SSPjCE,
inscrito no CPF sob o nO 632.443.813-91, residente e domiciliado na Rua Engenheiro Antônio
Goncalves Soares, n° 135, aptO ôOl BL, Luzia, J\llunicípio de Aracajú - Estado de Sergipe, CEP

49045-250;

RENATO JOSÉ LEAL DE MORAIS, brasileiro, solteiro, nascido em 18/10/1985, médico,
titular da cédula de identidade n° 2314893, expedida pela SSP/PI inscrito no' CPF sob o nO
010.411:983-70, residente e domiciliado na Rua Lucyanno Patriota, n° 200, BL L, aptO 203, ,rila

l\lfocó, Município de PetI:olina - Estado de Pernambuco, CEP 56306-405.

1\.fediante os termos deste con1:J:ato~resolvem constituir uma Sociedade Empresária Litnitada, que
se regerá pela legislação em vigor e pelas cláusulas a seguir descritas:

CAPÍTULO I - ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA

cLÁUSULA 1'"- Os sócios declaram, sob as penas da lei, que a pJ:esente sociedade empresária

limitada se enquadr:a na condição de MICROEMPRESA - ME n05 termos da Lei

Complementar nO123, de 14/10/2006.

CAPÍTULOII
DENOMINAÇÃO, SEDE, FORO, OBJETO E DURAÇÃO

cLÁUSULA 2" - A Sociedade é urna Empresária e girará sob a denominação social de

JUSMED - CONSULTORIA E PERÍCIAS MÉDICAS LTDA. - ME, com sede c foro no
Ivfunicípio de Salvador, Edifício l\.lanhattan EmpresaXiaI Torre East, localizado na Aveoida riWS,
Viana, nO 6462, sala 1525, baitto Paralela, CEP 41.7.30-101,

Parágrafo único"':' A Sociedade utilizará o nome fantasia }USMED.

cLÁuSULA. 3'" --A Sociedade poder~, a critério e por deliberação da Diretoria, ou dos sócios
que representem 75% (setenta c cinco por cento) do Capital Socia.4criar, instalar, manter ou
extinguir agências, sucursais, filiais, escritórios ou depar:ta.m.entos em qualquer ponto do temtório

nacional ou do exterior.

Parágrafo único - Criada a filial, sucursal. agência, escritório ou departamento, os sócios fatão
msctever no Registro Púb~co de Empresas Mercantis da sede e local onde funcionará o
estabelecimento, indicando o respectivo endereço e o valor do capital que para o mesmo será
destinado.

~
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JUSMED - CON~ULT~RIA E~:f::tiit:lAs '-"UUuq.s LTDA - ME. ., .
CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE SÕCmDm,B£MMEsÀRIA LIMITADA

cLÁuSUl.A 4&- A Sociedade tem pax objeto sodal as atividades de assessoria e consultoria em
saúde e medicina do trabalho; peritos e avaliadores de seguros; serviços de penda técnica

relacionada a segurança do trabalho; treinamento e desenvohimento profissional e gerencial;

2rlvidade médica ambulatorial, restrita a consultas; setViços de medicina do ttabalho; atividades de
apoio a gestão da saúdc_

Parágra£o único - A responsabilidade técnica.. quando exigida pela legislação vigente, para
qualquer atividade constante do objeto social., ficaci. a cargo de profissional legalmente habili'tado,

sócio quotista ou não.

CLÁUSULA S- - A Sociedade inic:ia.r.á suas atividades na data do registro deste Contrato Social e

seu p.taZo de duração é indeterminado.

CAPÍTULO 11
CAPITAL SOCIAL E QUOTAS

CLÁUSULA 6" - O Capital Social é dc R$ 20.000,00 (vinte mil de reais) composto por 20.000
(vinte mil) quotas, no valor nominal de R$ 1~OO(um real) cada uma~ integralmente subscrito e
integralizado, neste ato~ da seguinte forma:

A) O sócio FRANCISCO GEORGE TEIXEIRA SANTOS, antenonnenre qualificado,
integraliza neste ato, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em. [noed2. corrente naciona);

B) O sócio RENATO JOSÉ LEAL DE MORAIS, anteriormente qualificado, integnliza neste
ato, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em moeda corrente nacional; e

Desta forma, fica O Capital Social assim distribuído entre os sócios:

SOCIOS QUOTAS VALOR (R$) %
Francisco George Teixeira Santos 10.000 10.000,00 500/0
Renato José Leal de Morais 10.000 10.000,00 500/0

TOTAL 20.000 20.000,00 1000/0

Parágrafo 1° - A responsabilidade de ead3 sócio é restrita ao valor de suas quotas, maS todos
respondem solidanamente pda integralização ~o Capital So~

~
IUCEB

Certifico o Registro sob o nO 29204475249 em 22/12/2017
Protocolo 173180507 de 21/12/2017
Nome da empresa JUSMED CONSULTORIA E PERICIAS MÉDICAS LTDA ME NIRE 29204475249
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 224054228156347
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/12/2017
por Hêlio Portela Ramos - Secretário Geral

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http://regin.juceb.ba.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 5652403028830 CPF SOLICITANTE: 007.724.714-01 NIRE: 29204475249 EMITIDA: 20/06/2018 PROTOCOLO: 188870440

Num. 22715432 - Pág. 7Assinado eletronicamente por: SANDRO LUIZ DIAS BISPO - 09/04/2019 12:36:58
https://pje.tjba.jus.br:443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19040912365579900000021579126
Número do documento: 19040912365579900000021579126



. (j ~T li

"

}USMED - CONSULTORIA Ií'$!t~u.:=tMj>~IÇAS Lol'DA- ME
'. .... .. .. .

CONTRATO DE CONSTIT~IÇÁo"Oi;; S-ÕC:rEJ~ l;;M~!JÁRIA LIMITADA

Parágrafo 2° - Os sócios não respondem subsidiariamente pelas obrigações sociais.

Parágrafo 3° - Cada quota dá. direito a um. voto nas deliberações sociais e é indi'\-1.sívelem relação
à Sociedade.

Parágrafo 40
- As quot.as sociais são impeohoráveis~ não podendo ser liquidadas mediante

requerimento de credores dos sócios~ sendo nulas de pleno direito todas as transações que
onerem as mesmas.

cLÁUSULA 7tiL
- Os sócios são obrigados~ na forma e prazo previstos~ às contribuições

estabdecidas no co~trato social, e aquele que deixar de fazê-lo, nos 30 (trinta) dias seguintes ao
da. notificação pela Sociedade, responderá perante esta pelo dano emergente da mora. devendo
pagar-lhe os juros legais, a atualização monetária fixada pelos índices oficiais aplicáveis e a multa

de 2% (dois por cento) sobre a importância não integ.ralizada (art. 106, parágrafo 2°, da. Lei n°

6.404/76).

Parágrafo único - Poderá, ainda, verificada a mora, a maioria dos demais sócios preferir, à
indenização. à exclusão de sócio remisso ou reduzir-lhe a participação ao montante já realizado.
O Capital Social sofI:erá, então, a correspondente redução, salvo se os demais sócios supmem o

valo!' da quota.

cLÁUSULA 83 • O Capital Social poderá ser aumentado ou. reduzido~ segundo as necessidades

da Sociedade, nos termos e na forma pela qual deliberarem os sócios em instrumento próprio.

Parágrafo 1° _ O aumento do Capital Social mediante conferência de bens poderá se dar pelo

valor contábil/ declara.do, ou por valor constante CID laudo de avaliação, a critério dos sócios.

Parágrafo 2° _ Nos casos de aumento do capital, cada sócio quotista terá o direito de preferência
para subsc.t:~ver as quotas couespondentes ao aumento, na proporção daquelas por ele possuídas
na ocasião. Se qualquer sócio CJuonsta não exercer o direito de preferência 3CJuiestabelecido, ta~

direito traD~feri.t:-se-áautomaticamente aos outros quotistas.

cLÁUSULA 9" _ Os sócios poderão .cedet: e transferir livremente, entre si, as quotas que

possuírem. Não poderão, porém, ceder e transferir as suas quotas a terceiros, no todo ou em
parte, sem antes oferecê-las a todos os demais sócios, os quais gozam do direito de preferência na
sua aquisição, proporcionalmente às respectivas participações no Capital Social.

Parágrafo 10 _ A oferta das qUOtaS deverá. ser feira por carta dirigida à Diretoria da Sociedadc~
contendo a quantidade. preço e condições de pagamento das quotas ofertadas, a qual remeterá

3
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CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE SbCliDADÉo EMPiu!.iÁRIA LIMITADA

cópia a todos os quotistas, que poderão, dentro do prazo de 30 (trinta) dias. contados da data. do
recebimento da citada carta-oferta pela Diretoria. adquirir as referidas quotas total ou
parcialmente. Poderão ainda os quotistas. no mesmo prazo, apresentar ao alienante

contraproposta. sendo ao mesmo facultado aceitar ou não. Caso mais de unl sócio resolva

adquirir tais quotas, as mesmas serão rateadas propo:ccionalmente. confottne a participação cle

cada sócio no Capital SociaL

Parágrafo 20
- Decorrido o prazo acima sem que haja exercício do direito de preferência. ou tal

seja fcito apenas sobre parte das quotas ofertadas, ou havendo recusa na contraproposta. poderão
as quota.s ser transferidas ou cedidas a terceiros, desde que no prazo máximo de 60 (sessenta) dias

e nas mesmas condições anteriormente ofertadas. observado o parágrafo 4°.

(
'-J

Parágrafo 30 - Ficam dispensadas as formalidades c prazos dos parágrafos anteriores se houver

concordância expressa por escrito por parte de todos os demais sócios quanto à cessão ou

transferência das quotas.

Parágrafo 4<>- Para os fins desta cláusula, equipara-se à alienação qualquer Íorma de oneração"
das quotas, que somente será possível com a anuência de sócios representando 75% (setenti e

cinco por cento) do capital sociaL

Parágt'afo 5<>- Serão nulas de pleno direito todas as transações feitas em desacordo ao prc,,-isto

nesta cláusula.

Parágrafo 6° - O dit:eito de preferência estabelecido nesta cláusula também se aplica a
transferências feitas pelos sócios ao seu cônjuge, herdeiros e/ou empresas das quais sejam
conttoladores, mesmo que para aquelas que somente participam seus herdeiros e cônjuges.

CAPÍTULO III
DAS DELIBERAÇÔES SOCIAIS - REUNIÔES DE QUOTISTAS

cLÁUSULA 10 _ A Reunião Ordinária dos Quotistas poderá ser realizada denao dos 04

(quatro) primeiros meses seguintes ao término do exercício social. para deliberar, ou,,'ida a
Diretoria, sobre as contas dos administradores, examinar, cliscut:iT. e vota!" as demonStrações
financeiras, deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e, quando for: o caso.
reeleger ou designar novos administradores, fixar as respectivas remunerações e outras matérias
de interesse da Sociedade. Reuniões Extraordinárias poderão ser realizadas sempre que os

intex:essessociais o exigirem.

Parágrafo 1" ~Dependem da deliberação dos sócios. as seguintes matérias:

4J.
~

~
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CONTRATODE CONSTITUIÇÃODE sbcmúADF.1;;M'lllmsiUuA LIMITADA

I - a aprov3,?o das contas da administração;

11 - a designação dos administradores, quando feita em ato separado;
111 - a destituição dos administradores;
IV - o modo de remuneração dos adm.in.iscradores;
V - a modificação do Contrato Social;

VI - a incOIporação, a fusão, a transformação e a dissolução da Sociedade, ou a cessação do
estado de liquidação;
VII - a nomeação c destituição dos liquidantes c o julgamento das suas contas;
VIII - o pedido de recuperação judicial e extrajudicial.

Parágrafo 2° - Não será rea.li:z:adaReunião de Quotistas quando todos os SÓClOS decidirem, por
escrito, sobre a matéria que seria objeto da mesma.

cLÁUSULA 11 - A Reunião dos Quotistas terá quórurn de instalação equivalente a sócios
representantes da maioria do Capital Social, com poderes para decidir sobre todos os negócios
sociais, beJn como~ pata tomar. as resoluções que julgar necc::;sáril'lS ou conv~nit':.ntt;"$ ~ f.lt:otcção e
desenvolvim.ento da Sociedade, sendo presidida e secretariada pelos sócios, terceiros ef ou

administr:adores escolhidos pela maioria dos presentes.

Parágrafo único - É estabelecidoquórum de deliberaçãopua os seguintes casos:

a) pelos votos correspondentes, no mínimo, a três quartos do Capital So~ para
modificação do contrato social, a designação de administrador sócio no contrato social, a
incorporação, fusão, transfo.rmação c dissoluc;:ão da Sociedade, ou a cessação do estado de

liquidação;

b) pelos votos correspondeiltes :à totalidade do Capital Social, enquanto o mesmo não
estiver integralizado; e de dois terços, no nún ..i:~1.o, após a integralização, paza a designac;:ào

de ad.tni.nisttado.r não sócio;

c) pelos "-atos correspondentes à maioria do Capital Social., para, ressalvado o disposto nas
alíneas "a." e "b", a designação de sócio nomeado adnllnisuador em ato separado, o modo
de sua remuneução e o pedido de recuperação judicial ou extrajudicial;

d} pelos votos correspondentes à totalidade do Capital Social para a destituic;:ão de
administradores, sócios ou não;

e) pelos votos correspondentes à maioria do Capital Social presente à Reunião, para
quaisquer outras matérias para as quais a Lei ou o Contrato Social não exijam quórum
maior de deliberação.
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CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE SbCIiIilU>F.o:ê::M1lU~àRrA LIMITADA

cLÁUSULA 12 - A Reunião dos Quotistas seLá convocada pela administração, mediante aviso

transmitido por e-mail' ou carta registrada com aviso de recebimento com antecedência mínima
de 8 (oito) dias, contendo local, data e hora de realização, bem como a Ordem do Dia. O referido
aviso poderá ser dispensado, quando todos os sócios comparecerem ou se declararem, por
escrito, cientes dos dados que lhes seriam informados por meio da convocação.

Parágrafo 1° _ O sócio pode ser representado na reunião por outro sócio ou por advogado,

mediante procuração com poderes específicos, independentemente de modificação do Contrato

Social, que deverá ser aLquivada na sede da Sociedade.

Parágrafo 2° _ Dos trabalhos c deliberações tomac:hls na Reunião de Quotistas 'será lavrada., no

Livro de Atas de Reuniões de Quotistas, ata assinada pelos membros da mesa e por sócios
participantes da reuni.ã.o.quantos bastem à validade das deliberações, mas sem prejuízo dos que
queiram assiná-la, podendo. a critério dos sócios, ser arquivada no Registro Público de Empresas

Mercantis com cópia devidamente autenticada pelos administradores ou pela mesa.

Parágrafo 3° - Os livros sociais poderão assumir a forma. de folhas digitadas, a serem

posteriormente encadernados, hipótese em que cada livro terá no máxUno 50 (cinquenta) folhas.

Parágrafo 4° _ As deliberaçõestomadas de confonnidade com a Lei e o Contrato Social
vinculam todos os sócios, ainda que ausentes ou dissidentes.

CAPÍTULO IV
ADMINISTRAÇÃO

cLÁUSULA 13 - A Sociedade podeci, a qualquer momento, designar administradores nã.o

sócios no pxóprio cootrato social ou em Reunião de Quotistas convocada para este fun.

cLÁUSULA 14 - A Sociedade será administrac:hl, i~oJadamente. pelo administrador não-sócio
SOANE MARIA QUEIROZ FIGLIUOLO, b,'asilcira, solteira, nascida em 17/02/1983,

advogada, titular da cédula de identidade n° 0740690477, expedida pela SSP/BA, inscrita no CPF
sob o nO 815.563.735-20, residente e domicilia.do na Rua Deputado Paulo Jackson, nO 600. casa
18; Piarão ~funicipio de Salvador - Esrndo da Bahia, CEP 41.650-020. na qualidade de

DIRETORA, ficando dispensada de prestar caução.

Parágrafo único - Em ,caso de impedimento legal, falecimento, interdição ou incapacidade
jurídica absoluta, temporária ou permanente da Diretora nomeada no eaput desta Cláusula, os

sócios elegerão novo admioistrador em reunião especialmente convocada para este funJip

pl-t ~ ~"

etf
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CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA. .. . ... ....... ... .. . .
cLÁUSULA 15 - A Diretora tecl.flk~~s i~eii!i. pbJeres.de ~tração dos negócios sociais
e prática dos atos necessários ao regular funcionamento da Sociedade~ representando-a em juízo

ou fora dele. ativa e passiyamente~ podendo contratar. transigir. contrair obrigações. en£.ün.
desempenhar todos os atos necessários para. o cumprimento de suas atribuições até o linlite de
R$ 10.000,00 (dez mil reais). aCUna deste valor, precisará de anuência expressa e por escrito dos
sócios que representem. a maioria do capital social, mediante deliberação em reunião de quotistas.

Parágrafo 1° - No l.itnite de suas atribuições. a Diretora poderá constituir m.aodatários ou
procuradores em nome da Sociedade para substituí-lo na prática dos atos de sua compet:êneia~
especificando deralhadamcnte no instrumento de procuração os atos que poderão praticar e o
prazo de duração, exceto mandato judicial, <:Iuepoderá ser por prazo indeterminado, observada a

limitação prevista no eaput desta cláusula.

,
l ,
'~

Parágrafo 2° - A Diretora esci auto~ada a contratar com bancos e instituições de crédito,
financiamentos e empr.éstimos até o limite de R$ 10.000,00 (vinte mil reais), acima deste valor,

pr.ecisará. de anuência c"'1'ressa e por e~c:ritn dos SÓCfO~ que rept'esenhttn a m3.1nna dQ caphal
social, mediante deliberação em reunião de quotistas. Par.a tanto, a Diceto:ra podetá dar em
gaI:antia hipotecária ou pignoraticia, os bens móveis ou imóv-eis da Sociedade, assinando os

respectivos contratos. cédulas, escrituras e outros documentos, nos termos do parágrafo seguinte.
assum.indo, em decorrência, em nome da Sociedade~ todas as obrigações do contrato firmado,

observado o limite anteriormente pre\o~isto.

Parágrafo 30 - A Diretora não está autorizada a alienaI: e/ou adquirir bens imóveis, bem como

bens ligados à atividade da empresa, sendo sempre necessária a autorização expressa e por escrito
dos sócios que representem. a maioria do capital social, Inedi2nt(> deliberação em reunião de

quotistas.

Parágrafo 4'" - Para os efeito fi legais determinados, a Diretora autorizada ao uso da denominação

social assinará juntamente com a denomil.1ação.

cLAUSULA 16 - A Diretora receberá tncnsaltnente, a título de pró-labore, a importância que for
fixada. em Reunião dos Quotistas, por deliberação de sócios representantes da 1nai.oria do Capital
Social.

cLÁUSULA 17 - É '\Tecladoà Diretora etn nome da Sociedade, prestar aval, fiança ou oferecer
garantias pessoais em favor de terceiros. Não se incluem na proibição os atos que forem
praticados em beneficio ou a favor da própria Sociedade, suas associadas, coligaclas ou
controladas.'
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JUSMED - CONSULTOR.IA E PERÍCIAS MÉDICAS LTDA - ME

CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA. .. . ..... ..... . . . .. .. . .
• a •• •••• • •

cLÁUSULA 18 - O prazo .de ~c:itiQ:di..,Jorori.: põ.:tm~o indetermi.nado, podendo seI:

destituído li qualqueI: tempo, conforme disposição do presente Contrato Social.
CAPITULO V

EXCLUSÃO DE SÓCIO

cLÁUSULA 19 - A Sociedade poderá, mediante deliberação de sócios representativa de mais da

metade do Capital Social retrutnescente~ efetua:r a exclusão de qU2.lquer sócio, mediante justa

causa.

Parágrafo 1° - A deliberação de exclusão deverá ser tomada em Reunião de Quotistas convocada
especiahnente para tal flln, sendo facultada ao sócio acusado, nesta ocasião, a apresentação de

defesa.

(~

Parágrafo 2° - Entende-se como Justa Causa, além de outras hipóteses causadoras de prejuízo
ao~ negócios sociais ou a ajfictio societatis, a ~olaçâo de Cláusula contratual, a concorrência desleal,

<> U::ío indevido da fi:ana ou da denominac;:ão l';()cia,'~~ ~uper.veniênda de l11capacidâde. motal, ~

f~êriciaou insolvência civil e incompatibilidade com os demais sócios.

Pa~afo 3° - O sócio também poderá ser excluído nos termos da. Clâusula 7'\ parágrafo único
deste Contrato.

P~íágrafo .4° - Existindo diteitos e haveres, deverá ser aplicado ao sócio excluído às disposições

ptevistas ná Cláusula 22.

CAPÍTULO VI
DA RETIRADA, IMPEDIMENTO OU FALECIMENTO DE QUALQUER DOS

SÓCIOS

cLAUSULA 20 - A Sociedade não se dissolverá pelo t.

ltnpeditneni:o de qualquer dos quotistas, efetuando-st.

disposto na Cláusula 22.

irada, interdição, falência, insolvência ou
~purac;ão de seus haveres na forma do

CLAUSULA 21 - A Sociedade também não se dissolverá por falecimt;Yi.~ (1? c:}1,;1;ª1~~~~g~

qU6tista.~, caso em que os herdeiros ingressarão na Sociedade, resp~~5~~ ~ B~i;'~b,~~9Cj~

quotas que."ri~ a. s_er feita no inventário res~ectivo.salvo se n~ ~t~~~~~3B, ~T.~'::.r:W~j.~~:;.,~ ~.
contar da distnbwçao, optarem p~r dela se :retrrar .obedecendo aq cE~N~,~:?:g~~::i~l;;~~~~.g:,..•,.

/
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JUSMED -CONSULTORIA E 'PERÍCIAS MÉDICAS LTDA - ME

CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA. .. . ..,.. ...... . ., .. .. . ... .. .. .. .
Parágrafo único - O ingresso at;)i i~M~õs:a•.i€l~iecfaJe.sJmente será possí ..•...e1 mediante a

concordância de demais sócios representantes do Capital Social. Havendo veto~ aplicar-sc-á o

disposto na Cláusula 22 para apuração dos haveres do herdeiro.

cLÁUSUI..A 22 - Os haveres do sócio retirante, interdito, falido, insolvente, impedido ou
falecido, serão apurados com base em Balanço especialmente levantado paxa esse fim. pagável em
72 (setenta e duas) prestações mensais. iguais e consecutivas, acrescidas de juros de 60/0 (seis por

cento) ao ano e de correção monetária equivalente à vanaçao de índice geral de preços (conceito
de disponibilidade interna) calculado pela Fundação Getúlio Vargas, ou índice sim.ilar que
preser;re o valor real da m~da, vencendo a primeira 60 (sessenta) dias a contar do desligamento

do sócio.

Parágrafo 1° - Os sócios remanescentes podeão, se assim o pertn.1t1ra situação econôtnica c
financeira da Sociedade, estabelecer condições e prazos mais favoráveis que os p:revistos no

parágrafo anterior ao sóc:io retirante, interdito, falido} insoh7'ente: itnpedido ou faJeddo~ rlevendo

tal decisão constar em ata de reunião de quotistas.

Parágrafo ,20 _ Somente é facultado a qualquer um dos sócios retirar-se da Sociedade, nos 30

(trinta) dias subsequentes à reunião. nos casos em que forem dissidentes de modificação do
contrato. fusão da Sociedade, incorporação de outra, ou dela por outra, e transformação, quando

terá as suas quotas liquidadas conforme o procedimento estipulado no cap"t.

CAPÍTULO VII
DA DISSOLUÇÃO E LIQUIDAÇÃO

cLÁUSULA 23 - Ocorrerá dissolução da Sociedade quando hou ',~er insuficiência de capital,

impossibilidade de execuç.~lOdo objeto social, falt~ de pluralidade d~~:,ócios, não reconstituída no
prazo de 180 (cento e oitenta) dias, nas hipóteses previstas na Lei. ~JU por deliberação dos sócios
que representem crês quartos do Capital Social.

Parágrafo 1° - Detenninada a dissolução, cumpre à Ad.m.inisttação providenciar iInediatamente a
investidura do liquidante que poderá ser um dos sócios ou um terceiro, devidamente escolhido
pelos sócios que :representem tnais da m.etade do Capital Social. Procedendo-se a liquidação da
Sociedade, e uma vez saldado todo o passivo, o ativo restante será partilhado entre os sócios,
proporcionalmente às suas participações no Capital Social.

Parágrafo 2° - Na falta de pluralidade de sócios. o sócio que decidir permanecer na Sociedade,
afastando a possibilidade de dissolução. deverá optar pela transformação da Sociedade passando

~J-L
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]USMED - CONSULTORIA E PERíCIAS MÉDICAS LTDA - ME

CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA. .. . .."'.. .......... . ~ ... . .. .. .. . .
do tipo jurídico "Limitada" para <~tn~~a:~&.•dui1he~!.pbJsabilidadc Lim.itada - EIRELI",
obedecido o disposto no art. 980-..<'\,do Código Civil e seus parágrafos.

CAPíTULO VIII
EXERCíCIO SOCIAL, RESERVAS, DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS

cLÁUSULA 24 - O exercício social iniciar-se-á no dia 10 de janeiro e tennmaci no dia 31 de
dezembro do mesmo ano, devendo os administradores, nesta ocasião, prestar contas justificadas
de sua administração, procedendo à elaboração das demonstrações financeiras exigidas em lei,

que não preCisarão ser arquivadas perante o Registro Público de En1.presas Mercantis ou
publicadas.

Parágrafo 1° - Do lucro apurado, depois de deduzida a proV1S3o para o .imposto de renda, o
ri!tnanescente terá a destinação que for atribuída pelos sócios representando a maioria do Capital
$oda.l~ t:.tti teuniã;o que ,pata. tal ~n,2.1id~de dev;erio reaU7..ar:. (')r.ouendo r.1"f:jl!f7.')~) I\'&p.r.in

i:o~pt:h~adós C?~ resu1tadós positi\TOS íut.w:os, com lucros acumulados, ou abso.t:vido~ pelo
CQpitàl Socíal~ com sua cÓnsequente; redução~ 110S tett'.t:10s da lei. Os sócios partidpiUao nos
~~~ui~d~sp.toporcionahnente a partidpação social de cada utn.

~~~~to2° - P6deràb 05 s6cios deliberar a ~stribuiçlO de5p~<>porcional dos luc:ro~, ci~~d~que
~drn a ap.rovas:ãodos que th~eteinsuas participações nos luc.ros reclu:tidas etn virtude da referida
deliberação.

PsirAgrafo 3° - A Sociedade pod~á ievantar demonstrações £i.naI1~eiras intertnediáriAs, proceder
c:otrl :i apuração contábil mensal de lucro e distribti.i.t lucros apnudos a quaiqtier tetnpo,
bbservaclas as limitações legais, ~ ainda. dist:.cibuit lucros C0111 base nos lucros acumulados ou
reservas de lucros coI1stantc.s do último balánço pat:dtnoni.a1.

Patágraío 4° - Não poderão eventunis credores .dos sócios, tnesmo c.~ hipótese de .insuficiência
de bert8 dos mesmos, fazer recair si. execuçã.o sobre o que a estes cbubet nos luCJ:os da Sot:iedade,
oU ná parte que lhes tocar ein liquidaçio.

CAPíTULO IX
DISPOSiÇÕES FINAIS

cLÁUSULA 25 .• A Sqciedaden~o terá Conselho .Fi3eãl~~v.f.id~:i

instalação,sempréviaalteraçãodo presentecontxat,,:~~,~l:;l:'~', ,,'

1-J 4-.'"
." !,' ," ~~" , " ',"I ~-:'" "'..,
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}USMED - CONSU;r-TOR,IAE PERÍCIAS MÉDICAS LTDA - ME

CONTRATO DE CONSTITl!IÇiiO PE.~PÇ}EDWE"f'MPRESÁR1A LIMITADA....• "- ... - ..• .• • i •••• • -.. - .- .. - . .. .. ~
cLÁUSULA 26 - Nos casos ori1tsso~ nesfe &.:M'td.fo, a ::;ocie-dade se :regerá pelos dispositivos

.referentes às Sociedades Limitadas, constantes na Lei nO 10.406 de 10.01.2002, e, terá regência
supletiva, DO que for aplicável, pela Lei n° 6.404 de 15.12.1976, do conhecimento de todos sócios.
que a elas se sujeitam como se de cada uma se fizesse aqui especiallnenção.
cLÁUSULA 27 - A Diretora dccla:ra, sob as penas da lei, que não está impedida, por lei especial"
de exercer a administração da Sociedade, nem está condenada a pena que vede, ainda que
temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime f.alimcntar, de prevaricação, peita ou

suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro
nacional, contra normas de defesa da concouência, contra as .rclações dc consumo, fé pública, ou

a propriedade.

cLÁUSULA 28 - Os contratantcs~ neste ato, elegem o foro da Comarca de Salvador, Estado da

Bahia, para o exercício e o cumprimento dos direitos c obrigações resultantes deste contrato. bem
como para a solução de quaisquer litígios que dele possam dt:correr~ renunciando a qualquer
outro. por mais especial ou privilegiado que venha a ser.

E, por assim estarem justos c contratados lav.rarneste instrumento em 01 (uma) via~que está
assinada pelos sócios e administradora eleita. juntalr.cnte com 02 (duas) testemunhas, abaixo

qualificadas.

Sakador/BA, 01 de novembro de 2017.

ç/)?r"b C'" '0 &.fA.-1 o~ --WJ/4''(ê .'ml!;-
~CISCO GEORGJ;fi:IXEIRA SANTOS

Sócio

~1\),J» e:-
SOANE MA QUEIROZ FIGLIUOLO

.-\dministradora Eleita

íJ~vvJlJ .);,J.W ~ fl/kr~().
RENATO JOSE LEAL DE MORAIS

Sócio

---~-CA-S-T-R-O----

OAB/BA 30.191
Ad'iTogada Responsável

1. 2. 9k\ •...;, • '"
Nome: ~ ~ ,"oÂe ~ JJ~ome:t-:\1lI.e..~p.. -"'"s"',",oCL~ ••••....s.1IO~'O S:I.L""-I""

RG, Il~1""'}O\ ÓrgãoExp.:f,SI'-.y.., RG: !>~.~S%IQ- c::l ÓrgãoE>.l'" 55~ /r,P>.
CPF, O~a.:;lgo{.5~S-0C7 CPF, ~3(;.:;.~o,Cõo5 -,;H5

~ JUNTA COMERCIAL 00 ESTADO.D~ BAHIA
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~
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TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA JUSMED CONSULTORIA E PERICIAS MÉDICAS LTDA ME
PROTOCOLO 173180507 ~21/12/2017
ATO 090 - CONTRATO

EVENTO 090. CONTRATO

MATRIZ

NIRE 29204475249
CNPJ 29.315.985/0001-26
CERTIFICO O REGISTRO EM 22/12/2017

EVENT S
31? ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA

(\

i ..~

8
.IUCEB

HELIO PORTE LA RAMOS
Secretário Geral

1
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]USMED - CONSULTORIA E PERÍCIAS MÉDICAS LTDA - ME

CNP] 29.315.985/0001-26
NIRE 29204475249

I" ALTERAÇÃO CONTRATUAL NÃO CONSOLIDADA

FRANCISCO GEORGE TEIXEIRA SANTOS, br~s.ilelro~s()ltci.to~nascido CJTI 22/10/1981,

1l1.cdic0. titular da Carteira Nacional de Ilabüü:'l.ç?1O - CNH n° O"I-t0951027-k cxpl.:dida pelo

DClTnll/SE, onde. con~t:1 :1 cé:rlul;'\ de: i<.1clltidal1t:n" 2002029135742, expedida pela SSP/CE,

in~criro no CPF sob O n° (l32.-+43.8'13-01, re~iJcllt'e e dOITllcili",cio na Run Eng-enh...:.it.o ~\ntóllio

GOllcal\'e~ ~mlres., n" 1.35,apr" GOl BL, LlJ7.ia,l\lullicipjo dt _\racajú - E:o;taJo de Scrgipe, CEP
-1-91)+5-251 I:

RENATO JOSÉ LEAL DE MORAIS. bras.ileiJ:o, solteiro, nascido em 18/10/19B5, lnéd.ico,
lilubr da cédula de idcntidnJ<: 11" 23]4S93, expcdiJa pela SSPjP1 inscrito no CPF :,ob () 11"

(II0.411.98,; ...7r), re:-idenre c c1omicili:'l.do na Rua 1.ucyauno Parriora. 1'10 200. BL I .. aptO' 2(1.3, \'ila
1\locl). ~\runidpjo de. Pcrr()lill~ - Estndo de: Pt'rnam.bucn, CEP 563(16-405.

L;nic():'>sócio~ ua Socicd<Hk:Emprc::úria Limir~c.h denotr:inada ]USMED ,- CONSULTORIA E

PERÍCIAS MÉDICAS LTDA. - 1\11£, re~s():1.juddicn de direito privado. in~crira no Cl':PJ ~()b

() n<' 29.31.=:;.985jO()O'I-::?6. cotn ,1[0 con~',rln.lti\'O dlTidanjt;l1re regi:-trado perarne a .Junta (~01nercial

do F~mdo da Bahia - JUCEB sob I) ~IRE 292()~-I-752-1-~,em SC-."-$,IO de com, :,c'de nc.::=:ra capitaL

na A\'enida Lub Viana. n'~6+G2, Edifício ~hnha'l.t:1.nEmpresarial Torre Eas-L saln 1325. Pamlcb.
CEP ...•.1.7.3U-l01. resolvem, nCHC :no, ALTERAR (')CunTrato Social da ::icguinrc fr1Tm ..I:

t. O .:'(:\-cio FRANCISCO GEORGE TEIXEIRA SANTOS, anrerionrh.'ll,c Cjt1;,lifi.cado.

rc:rirancl()-~ê. \.h1 :\ocie<.hdc. cede e t'1':'I.lls,fet:L'. nes.t'e A1'0. a tomlid:lde de :,l.lrt p;1.I:tlcipaç:lo 1\.-; capiml

social, esui,'alel)[e :fi. 10.000 (dez rnit) <'lllor<l:;, COln ,-alor nornin:ll de RS 1.00 (um n..'a.l) C(lda uma.

rtHaliz,)ndo n mOl1mnte de ,R$ lO,lH)O.()O (dcz mil reai:\) p:lt:n o sócio RENATO JOSÉ LEAL

DE lVIORAIS. anteriOt'1n(';lltc C]llalifiC:lJO.

~. l)c:;t;'l fOrIl"la. o sócio rerirnntc I...'(.) :::ócio l'eITl:'lne~Cê'nte dno-s.c. n:cÍprOCnI11Cnrc. plen;l. geral, 1.<lS;t
t' uTt:"\'og,'l'\'cl gLlimç?!o rdati\'~uTlel1tl". 3l.tl'<ln~aç?to ori'! n::.~.tliznda, nadn lnai~ podendo re-cl~I1l,):l1' ~t':ia a

gue rítulo e rcn.po for.

3. En1 raznn da [l:<'ln~:lçà() acirna aproYl'I<'1a. a Sociedade pa:\::':l a ter corno único súcio o Sc.
RENATO JOSÉ LEAL DE MORAlS. anrcriorm<:l1te- qualificadt). devendo rcc()mp0t: :.t

pttlr~lidade de sóeio~. no prnz0 rnáximo de 180 (cento e oÍlcnc.'l) dÜl~, a conmr da d:-itn d~
:l::;~inarur:l.dC"$.learo. con.forrnc t~cuhfl () art. 1.033. rv do Código Chil vigcnr.e.

~
,1UCEB

Certifico o Registro sob o nO 97733056 em 05/02/2018
Protocolo 189816961 de 02/02/2018
Nome da empresa JUSMEO CONSULTORIA E PERICIAS MÉDICAS LTOA NIRE 29204475249
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba,gov.br/AUTENTICACAOOOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 161853376598518
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/02/2018
por Hélio Portela Ramos - Secretário Geral

'\)¥~./'K>-"
)',
,~\

:::,
A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http://regin.juceb.ba.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao,aspx
CONTROLE: 5652403028830 CPF SOLICITANTE: 001.724.714-01 NIRE: 29204475249 EMITIDA: 20/06/2018 PROTOCOLO: 188870440
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]USMED - CONSULTORIA E PERÍCIAS MÉDICAS LTDA - ME

CNPJ 29.315.985/0001-26
NIRE 29204475249

1"ALTERAÇÃO CONTRATUAL NÃO CONSOLIDADA

..•..Eln decoLTéncia, tlc~ alter<'ldo o ("(lP"! da Cláusula ó" do Contrato Social, t.luC pl'lssa a ,-igorar

con"l :l s.eguiofl.' redaçào:

CUOSlJ1.A 6. ~ () C,,;?iüJl .5'11(1:"/ ti de RS 20.000,00 (l'hr!e mil de reai.•) ,m?~!J()"'/(J por
20J)OO (í,;,!/e mú) q{lllfa.,-, 1/11pU/flr flO/f};',a! de' RS 1.00 (1f1ll rml) (.'(Id,! uma. Intfl(;/JI,'II/(;

.''f(bxoilo e illlf-graii:;."do "111//10eda ,"lJn<?llk ltr:JáoJlal. di.f/rtlmído t:/:tre o." .,'6I.'iúx.1'" ,"rJ••~lIjll/e

.Ih}?}},,:

SÓCIOS Quor.l\s 17.1\I.Ol? (l?$) i %
1<.'11(711) l,'ui -'..ea/ d~.\.flnut"... 20.000 20.000,00

,
10()%!.

:ror.l\L 2U.OOO 20.000.()O i !OO{~.;!

E. por ;;l.%inl C~t::l.n'ln iu:;to:,- e cont1~r:ldos .1::lvr::tm. cst<.: in5:tt1.ll'llClltO en"1 01 (unla) Vi~1,.q'll~ l.::~r;Í

a;:;~inaJa peln~ :-;.nci()~ rerírantt: te n,:,ln;1lleSCellt~. jUlltanlc'ntC' com. 02 (dua1') tcsrcrnunh:l':;, ~bm.xo

qU<llificad7l~_

Sah-ador/B.:\. J9 <.kjan,:ir(} de '2018.

h,w<> &e~ rMcLliA4; c-K 1?:-tJ'Q ~ U .~~
FRANCISCO GEORGE TEIXEIRA SANTOS ~ENATO JOSÉ LEAL DE MORAIS

Sócio Retirante Sócio Re.manesce11te

Órgilo Exp.:RG,

L'cstelbunbas:

_.-_.
ERSQN ~L VAPASSCl;, - ESCREVEN..... , ' ..'. /~_::'~'-

~
IUCEB

Certifico o Registro sob o nO97733056 em 05102/2018
Protocolo 189816961 de 02/02/2018
Nome da empresa JUSMED CONSULTORIA E P!=RICIAS MÉDICAS LTOA NIRE 29204475249
Este documento pode ser verificado em http://reg!fl.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 161853376598518
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/02/2018
por Hélio Portela Ramos - Secretário Geral
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. ,

.~.fUCE......~.~....• 189816961

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA JUSMED CONSULTORIA E PERICIAS MEDICAS LTOA
PROTOCOLO 189816961 ~02/02/2018
ATO 002. ALTERAÇÃO
EVENTO 021 - Al TERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

MATRIZ

NIRE 29204475249
CNPJ 29.315.98510001-26
CERTIFICO O REGISTRO EM 051021201 g

.••• '\.1.. O L A S l' ~G()

BRASIL

HELIO PORTELA RAMOS
Secretário Geral

1
05/02/2018Junta Comerciai do Estado da Bahia

Certifico o Registro sob o nO 97733056 em 05/02/2018
Protocolo 189816961 de 02102/2018
Nome da empresa JUSMED CONSULTORIA E PERICIA$ Mt:DICAS LTOA NIRE 29204475249
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENnCACAO.aspx
Chancela 161853376598518
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/0212018
por Hélio Porteis Ramos - Secret~rioGeral

~"-8
IUC.B

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM htlp:/Iregin.juceb.ba.gov.br/autenlicacaodocumentos/autenlicacao.aspx
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• 1SJ02l20~9 Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

• REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURíDICA

NÚME:RO DE: INSCRiÇÃO COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO DATA DE ABERTURA

29.315.985/0001-26 CADASTRAL
22/12/2017

MATRIZ

I PORTE:ME
TITULO DO E:STABE:LEC1MENTO (NOME: DE: FANTASIA)

JUSMED

NOME: E:MPRE:SARIAL

JUSM ED CONSULTORIA E PERlCIAS MEDICAS LTDA

CÓDIGO E:DESCRiÇÃO DA ATIVIDADE: E:CON6MICA PRINCIPAL

74.90-1-99 - Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente

rC;::O;;;'D;;;'G;;O;;E;;D;;:E:;;SC;::R:;;'Ç;:-Ã;;O;;b;;A:;;S-;;AT;;;'V-;;'O:;;A:;:O:;;ES;-E~C::;O;:-N:;;Ó;;M;;:'C-;;AS;-S;:;EO;:C:;;U:;;NO~AR;;:';;;'A:;;S-------------------------,
66.21-5-01 - Peritos e avaliadores de seguros
71.19-7-04 - Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho
85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
86.30-5-03 - Atividade m édica am bulatorial restrita a consultas
86.30-5-99 - Atividades de atenção am bulatorial não especificadas anteriorm ente
86.60-7-00 - Atividades de apoio à gestão de saúde

COMPLEMENTO

EDIFICIO MANHATTAN EMPRESARIAL
TORRE EAST SALA 1525

CÓDIGO E DESCRiÇÃO OA NATUREZAJURiDICA

206-2 - Sociedade Empresária Limitada

I
LOGRADOURO

AV LUIS VIANA

ICEP I IBAIRROIDISTRITO
41.730-101 PARALELA-------------
I
ENDEREÇO ELETRÓNICO

SOANE@CASFI.COM.BR

I ~ FE:OE:RATIVO RESPONSÁVEL (E:FR)

I
srrUAçÃO CADASTRAL

ATIVA

I MOTIVODE S'TUAÇÃO CADASTRAL

I ~ÂOESPE:CIAL

NÚMERO

6462

I MUNICiplO
SALVADOR

I TELEFONE
(71) 3341-5362

I~
I
I

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL

22/12/2017

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

**10"'_

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

Emitido no dia 15/02/2019 ás 16:54:34 (data e hora de Brasília). Página: 1/1

".\/
\1l\ ~.

https:/Jw.N.v.receita.fazenda.gollbr/pessoajuridica/cnpjfcnpjreValC npj re-.e_ Corrprovante.asp 1/1

\
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19/0212019 Extrato da DCTF

Receita Federal

EXTRATO DA DCTF

CNPJ:-293 15.985/0001-26 - JUSMED CONSULTORIA E PERICIAS MEDICAS LIDA

Número da Declaração: 100.2017.2018.1821506724
Data de Recepção: 29/01/2018

Número do Recibo: 18.55.14.63.71-91
Data do Processamento: 29/01/2018

https:/Icav.receita.fazenda.90v.brIServicosJATSPO/DCTF IMalhaDCTF IGerarExtrato Impressao .aspx?nu _declaracao= 100.2017.2 O18.1821506724 1/ 1
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19/02/2019

.MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Dados do Processamento Mensal

19022019000000001140504

DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS

TRIBUTÁRIOS FEDERAIS

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

CNPJ: 29.315.985/0001-26

Dados do Processamento

Número da Declaração

100.2017.2018.1821506724

. ,, , .
'_'Número do Recibo

18.55.14.63.71-91

Data de Recepção

29101/2018

Data de Processamento

29/0112018

Esta declaração não tem débitos.

'.

D C T F MENSAL - 3.40

Dezembro/2017

https:JJcav.receita.fazenda.gov.brIServicos/AT SPO/DCTF IConsulta/Fichas/Cadastro/DadosProcessa mento. asp? Flag Form= 1 1/1
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19/02/2019

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Impressão da Declaração - 2004

19022019000000001140631
DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS

TRIBUTÁRIOS FEDERAIS
INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

-------_._--------_.---_._-_ .._---_ ..

D C T F MENSAL - 3_40
--------- ------------------._----_._-_ ..~._~--~- ----------- ------_ .._-~---

CNPJ: 29.315.985/0001-26 Dezembro/2017
--------------------_._-----------------_ .._--------------------------_._._. -
Dados do Processamento
---------------------------_._---------~----~~--_._-_.------~._--------
Número da Declaração:
Número do Recibo:
Data de Recepção:
Data de Processamento:

Dados Iniciais

100.2017.2018.1821506724
18.55.14.63.71-91
29/01/2018
29/01/2018

----_._--
Período: 22/12/2017 a.31/12/2017
Declaração Retificadora: Não
Si tuação: Normal

pJ inativa no mês da declaração: Não
pJ optante pelo Simples Nacional: Não
Qualificação da Pessoa Jurídica: pJ em Geral
Forma de Tributação do Lucro: Presumido
pJ Levantou Balanço/Balancete de Suspensão no Mês: Não
pJ com Débitos de sep a serem Declarados: Não
pJ optante pelo CPRB: Não
Situação da pJ no mês da declaração: pJ iniciou atividades ou retornou à atividade no mês
da declaração
Opções referentes à Lei 12.973/2014 para o ano-calendário de 2014: Não preenchido
Critério de Reconhecimento das Variações Monetárias dos Direitos de Crédito e das
Obrigações do Contribuinte, em Função da Taxa de Câmbio: Regime de Competência
Regime de Apuração da Contribuição para.o PIS/Pasep e da Cof~ns: Não preenchido

Dados Cadastrais do Estabelecimento

'~. Nome Empresarial: JUSMED CONSULTORIA E
Logradouro: AV LUIS VIANA
Complemento: EDEF. MANHATTAN EMPRE
Município: SALVADOR
CEPo 41730-101

PERICIAIS MEDICAS LTDA - ME
Número: 6462

Bairro/Distrito: PARALELA

Telefone:
UF: BA

FAX:

Caixa Postal:
Correio Eletrônico:

UF: CEPo

https:f1cav.receita.fazenda.gov.brIServícos/ATSPOIDCTF/ConsultallmprAbrir.asp 1/2
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19/0212019

MINISTÉRIO DA FA2ENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

CNPJ: 29.315.985/0001-26

Impressão da Declaração - 2004

19022019000000001140631
DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS

TRIBUTÁRIOS FEDERAIS
INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Dezembro/2017
--------------------- ----~---- .._+~--------~--_._-------------------------------~-~-

Dados do Representante da Pessoa Jurídica
--------~---------------~_._..._--_._-_. __ ._-~-------------------------
Nome: SOANE MARIA QUEIROZ FIGLIUOLO
CPF: 815.563.735-20
Telefone:
Correio Eletrônico:

Ramal: FAX:

------------------------_._---------~,--_._,_._-_.,"_. __ o _

Dados do Responsável pelo Preenchimento
------------------------------_._------ - - - ------._---
Nome: MARIA VITORIA SOUTO SILVA
CPF: 136.320.605-25
Inscrição no CRC: 12258
Telefone: Ramal:

,_-' Correio Eletrônico: VITORIA. SOUTO@SOUTOESOUTO.COM.BR

Não existem Débitos.
Não existem Débitos do 'Trimestre Anterior.

***** FIM DE IMPRESSÃO *****

https:llcav.receita.fazenda.gov.brIServicos/ATSPO/DCTF/ConsultallmprAbrir.asp

Fax:
UF: BA

2/2
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Pág.: 0000

TERMO DE ABERTURA

Contém esta encademação de formulário continuo, 0017 páginas numeradas seguidamente
pelo processo eletrônico de dados totalmente escrituradas, de 0001 a 0017 di,,;dido em 1 ;olume(s)
com a seguinte di,,;são: 1 com 17 páginas numeradas de 1 a 17; e que serlirá de Livro Diário de
número 001 na forma do parágrafo 1° (primeiro), artigo 6° (sexto) e artigo 7°(sétimo) do Decreto Lei
número 64.567/69, onde estão registradas todas as op&raçôes realizadas pela empresa abaixo
qualificada.

Empresa: JtJSMED'CONSULTORIAE PERICIASMEDICASLTDA

Endereço: Avenida LUISVIANA,6462EDIFICIOMANHATTANEMPRESARIALTORREEASTSALA 1525

Bairro:

Cidade:

PARALELA,

Salvador- BA

CEP: 41730101

CNPJ:

Inscr.Esladual:

29.315.985/0001-26

00000000

Órgãode Inscrição:JUCEB,em22 de dezembrode 2017

N° da InscriÇão: 29204475249

Salvador, 01 de janeiro de 2018

Oec , sob as penas da lei, que as informa - s aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

~ clt ~~~
JUSMED CONSULTORIA E PE~A~ MEDICAS LTOA

JOSUELEITEDE L1M~NIOR

CPF: 005.007.115-77

,~ilianneEmeluCl S= Custa
'~.. Contador
t PE-026052( 0-0RG: 0890902259 - S$P/BA - 01107/2005 - CPF: 007.724.714.01

.CONTADOR - CRC: 026052/0-01 PE

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo
por todas elas. .

(~~~.
LElllANNE EMELUCI SOARES COSTA
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150.00

CRÉDITO

Pág.: 0001

150,00

1.000,00

1.000,00

220,00

220.00

130,00

130,00

12.500.00

12.500.00

1.520,00

1,520,00

8.600,00

8.600,00

1-40,00

140,00

1.500,00

1.500.00

5.800,00

290,00

290.00

5.800,00

31.850.00 31.850,00

DÉBITO

3.2.1.03.0006

4.1.1.01.0003

4.1.5.01.0002

3.2.1.03.0010

3.1.1,02.0009

3.2.1.02.0003

1.1.1.01.0001

1.3.2.01.0002

1.1.1.01.0001

1.1.1.01.0001

1.1.1.01.0001

1.1.1.01.0001

1.1.1.01.0001

1.1.1.01.0001

1.1.1.01.0001

1.1.1.01.0001

3.2.1.03.0004

3.2.1.03.0002

1.3.2.01.0001

3.2.1.03.0003

1.1.1.01.0001

1.1.1.01.0001

LANCTOS DO MES

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018
JUSMED CONSULTORIA E PERICIAS MEDICAS LTDA

LUIS VIANA, 6462 EDIFICIO MANHATTAN EMPRESARIAL TORRE EAST SALA 1525-
PARALELA, Salvador BA - CEP: 41730101

CONTRA PARTIDA

PAGT DESPESAS COM ALUGUEL

PGT DESPESAS COM ENERGIA

PGT DESPESAS COM ENERGIA

PGT DESPESAS COM AGUA

PAGT DESPESAS COM ALUGUEL

PGT DESPESAS COM AGUA

Avenida14:24:38

CONTA LANÇAMENTO HISTÓRICO
DATA: 08/01/2018

1.1.1.01.0001 - Caixa geral
00000002

3.2.1.03.0003 - Agua
00000002

DATA: 10/0112018

1.1.1.01.0001 - Caixa geral
00000001

3.2.1.03.0002. Aluguel
00000001

DATA: 12/01/2018
1.1.1.01.0001. Caixa geral

00000003

3.2.1.03.0004 - Energia
00000003

DATA: 13/01/2018
1.1.1.01.0001. Caixa geral

00000004 PGT MATERIALDE ESCRITORIO

3.2.1.03.0006 - Material de Escritorio
00000004 PGT MATERIALDE ESCRITORIO

19/02/2019

DATA: 18/0112018
, 1 1.1.1.01.0001 - Caixa geral
\,,--) 00000026 VLR RF A COMPRA DE EQU!PAMENTOS PARA O GONSUL TORIO

1.3.2.01.0001 - Equipamentos, Maquinas e Instalacoes Ind

00000026 VLR RF A COMPRA DE EQUIPAMENTOS PARA O CONSULTOR10

DATA: 2310112018

1.1.1.01.0001 - Caixa geral
00000oo7 COMPRAS MERCADORIAS PARA UTILlZAÇAo

3.1.1.02.0009 - Compras de Material para uso e consumo
00000007 COMPRAS MERCADORIAS PARA UTILIZAÇÃO

DATA: 24/01/2018
1.1.1.01.0001. Caixa geral

00000032 VLR RF A COMPRA DE MOVEIS PARA O COSUL TORIO

1.3.2.01.0002 ~Moveis, Utensilios e Inst. Comercias

00000032 VLR RF A COMPRA DE MOVEIS PARA O COSULTORIO

DATA: 25101/2018

1.1.1.01.0001. Caixa geral
00000006 PGT DESPESAS COM MATERIAL LIMPEZA E CONSUMO

3.2.1.03.0010 - Material para Uso ou Consumo
00000006 PGT DE.SPESAS COM MATERIAL LIMPEZA E CONSUMO

DATA: 30/01/2018
1.1.1.01.0001 - Caixa geral

00000005 PGT REllRADA ROLABORE

4.1.5.01.0002 - ProLabore
00000005 PGT RETlRADA ROLABORE

.......-. DATA: 31101/2018

1.1.1.01.0001. Caixa geral
00000033 VlR RF A RECEITA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOES NO Mt:S DE

JANEIRO

00000102 PGT IMPOSTOS E TAXAS ISS

3.2.1.02.0003 -ISS
00000102 PGT IMPOSTOS E TAXAS ISS

4.1.1.01.0003 - Servicos a Vista
00000033 VlR RF A RECEIT~ COM PRESTAÇÃO DE SERV1ÇOES NO MÊS DE

JANEIRO

11
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1.000,00
156,00

CRÉDITO

Pág.: 0002

'.000,00

156,00

240,00

240,00

168,00

1.500,00

168,00

1.500,00

120,00

120,00

560,00

'.860,00

1.860,00

560,00

7.350,00

367,50

367,50

7.3BO,OO

13.321,50 13.321.::iO

DÉBITO

3.2.1.02.0003

1.1.1.01.0001

4.1.1.01.0003

1.1.1.01.0001

3.2.4.01.0023

3.1.1.02.0009

1.1.1.01.!JOO1

1.1.1.01.0001

3.2.1.03.0006

1.1.1.01.0001

1.1.1.01.0001

1.1.1.01.0001

3.2.1.03.0005

4.1.5.01.0002

3.2.1.03.0004

1-1.1.01.0001

1.1.1.01.0001

1.1.1.01.0001

3.2.1.03.0002
3.2.1.03.0003

IJ\NCTOS DO MES10

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018
JUSMED CONSULTORIA E PERICIAS MEDICAS LTDA

LUIS VIANA, 6462 EDIFICIO MANHATIAN EMPRESARIAL TORRE EAST SALA 1525-
PARALELA. Salvador BA - CEPo 41730101

CONTRA PARTIDA

PGT IMPOSTOS E TAXAS ISS

VLR RF A RECEITA COM PRESTAÇÃO DE SERVlÇOES NO Mt::S DE
FEVEREIRO
PGT IMPOSTOS E TAXAS ISS

PGT RETIRADA DE PROLABORE

PGT DESPESAS COM TLEFONE

PGT DESPESAS COM TLEFONE
PGT RETIRADA DE PROLABORE

PGT DESPESAS COM ENERGIA

PGT DESPESAS COM ENERG!A

PGT DESPESAS COM AGUA

PGT DESPESAS CM ALUGUEL

PGT DESPESAS CM ALUGUEL

PGT DESPESAS COM AGUA

Avenida

00000103

3.2.1.02.0003 -ISS
00ó00103

4.1.1.01.0003 - Servicos a Vlsta
00000034 VLR RF A RECEITA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOES NO M~S DE

FEVEREIRO

14:24:38

CONTA LANÇAMENTO HISTÓRICO

DATA: 08/0212018
1.1.1.01.0001 - Caixa geral

00000008
00000009

3.2.1.03.0002 - Aluguel
00000008

3.2.1.03.0003 - Agua
00000009

DATA: 0910212018

1.1.1.01.0001. Caixa geral
00000010

3.2.1.03.0004 - Energia
00000010

DATA: 10/0212018

1.1.1.01.0001 - Caixa geral
00000011
00000012

3.2.1.03.0005 - Telefone
00000011

4.1.5.01.0002. Prolabore
00000012

DATA: 1510212018

1.1.1.01.0001 - Caixa geral
00000013 PGT MATERIALESCRlTORIO

3.2.1.03.0006. Material de Escritorio
00000013 PGT MATERIALESCRITOR10

DATA: 2110212018

1.1.1.01.0001 - Caixa geral
00000014 PGT IMPOSTOS TAXAS
00000015 POT COPRAS MATERIALAPRA USO

3.1.1.02.0009 • Compras de Material para uso e consumo
00000015 PGT COPRAS MATERIALAPRA USO

3.2.4.01.0023 - CSSL - Contribuicao Social
00000014 PGT IMPOSTOS TAXAS

DATA: 2810212018

1.1.1.01.0001 - Caixa geral
00000034

19/0212019

I'-J
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10 tANCTOS DO MES

1.000,00

CRÉDITO

Pá9.: 0003

1.000,00

186,00

186,00

230,00

230,00

1.500,00

1.500,00

250,00

250,00

178,00

178,00

1.879,00
876,20
449,00

1.879,00

449,00

876,20

8,980,00

8,980,00

15.528,20 15.528,20

DÉBITO

'1."1.1.01.0001

1.1.1.01.0001

3.2.2.01.0001

1.1.1.010001

3.2.1.03.0004

1.1.1.01.0001

1.1.1.01.0001

3.1.1.02.0009
3.2.4.01.0024

3.2.1.02.0003

3.2.1.03.0005

3.2.1.03.0006

1.1.1.01.0001

1.1.1.01.0001

1.1.1,01.0001

3.2.1.03.0003

1.1.1.01.0001

3.2.1,03.0002

1.1.1.01.0001

4.1.1.01.0003

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO Á DEZEMBRO DE 2018
JUSMED CONSUL TORJA E PERICIAS MEDICAS LTDA

LUIS VIANA, 6462 EDlFICIO MANHATIAN EMPRESARIAL TORRE EAST SALA 1525-
PARALELA. Salvador BA - CEP: 41730101

CONTRA PARTIDA

PGT DESPESASCOM ALUGUEL

PGT DESPESAS COMAGUA

PGT DESPESAS COM AGUA

PGT DESPESASCOM ALUGUEL

VLR RFA RECEITA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOES NO M~S DE MARÇO

PGT RETIRADA PROLABORE

PGT DESPESAS COM ENERGIA

PGT RETIRADA PROLABORE

PGT DESPESAS COMTELEFONE

PGT DESPESAS COMTELEFONE

VLR RFA RECEITA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOES NO MÉS DE MARÇO

PGT DESPESAS COM ENERGIA

Avenida14:24:38

19/02/2019

CONTA LANÇAMENTO HISTÓRICO

DATA: 10/03/2018
1.1.1.01.0001 ~Caixa geral

00000016

3.2.1.03.0002 - Aluguel
00000016

DATA: 1110312018
1.1.1.01.0001 ~Caixa geral

00000017

3.2.1.03.0003 - Agua
00000017

DATA: 12/03/2018
1.1.1.01.0001 -Caixa geral

00000019

3.2.1.03.0004 - Energia
00000019

DATA: 15/03/2018
1.1.1.01.0001. Caixa geral

00000018

3.2.2.01.0001 - Pro-labore
00000018

DATA: 1810312018
1.1.1.01.0001 • Caixa geral

00000020

3.2.1.03.0005 - Telefone
00000020

DATA: 19/03/2018
.1.1.1.01.0001 - Caixa geral

00000021 PGT MATERIAL DE ESCRITORIO

3.2.1.03.0006 • Material de Escritorio
00000021 PGT MATERiAL DE ESCRITORIO

DATA: 20/03/2018
1.1.1.01.0001 • Caixa geral

00000022 COMPRAS MATERT1AI$PARA USO NO SERViÇO
00000023 PAGT DESPESWAS COM IMPOSTOSDE RENDA PESSOA JURIDICA
00000104 PGT IMPOSTOS E TAXAS ISS

.3.1.1.02.0009 - Compras de Material para uso e consumo
00000022 COMPRÁSMATERTIAIS PARA USO NO SERViÇO

3.2.1.02.0003 -ISS
00000104 PGT IMPOSTOS ETAXAS ISS

3.2.4.01.0024 -IRPJ. Pessoa Juridlca
00000023 PAGT DESPESWAS COM IMPOSTOS DE RENDA PESSOA JURIDICA

DATA: 31/0312018
1.1.1.01.0001. Caixa geral

00000035
4.1.1.01.0003. Servicos a Vista

00000035
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10 LANCTOS DO MES

1.000,00

CRÉDITO

Pág.: 0004

1.000,00

170,00

170,00

322.00

114,00
475,00

475,00

322,00

114,00

278,35

1.500,00

278,35

1.500,00

1,755,20

1!?5.00

1.755,20

195,00

9.500,00

9.500,00

15.309,55 15.309,55

DÉBITO

4.1.1.01.0003

1.1.1.01.0001

1.1.1.01.0001

3.1.1.02.0009

3.2.1.03.6006

1.1.1.01.0001

1.1.1.01.0001

1.1.1.01.0001

3.2.1.03.0004
3.2.4.01.0024

3.2.1.02.0003

1.1.1.01.0001

1.1,1.01.0001

1.1,1.01.0001

1.1.1.01.0001

3.2.1.03.0005
4.1.5.01.0002

3,2.1.03,0003

1.1.1.01.0001

3.2.1.03.0002

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018
JUSMED CONSULTORIA E PERICIAS MEDICAS LTOA

LUIS VIANA, 6462 EDIF1CI0 MANHATTAN EMPRESARIAL TORRE EAST SÁLA 1525-
PARALELA, Salvador BA- CEP: 41730101

CONTRA PARTIDA"

VLR RFA RECEITA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOES NO MÊS DEABRIL

VLR RFA RECEITA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOES NO MtS DEABRIL

PGT RETIRADA PROLABORE

PGT DESPESWASCOMAGUA

PGT DESPESAS COM rfELEFNE

PGT DESPESAS COM TYELEFNE

PGT RETIRADA PROLABORE

POGT DESPESAS COMALUGUEL

POGT DESPESAS COMALUGUEL

PGT DESPESAS COM ENERGIA
PAGT DESPESWASCOM IMPOSTOSDE RENDA PESSOA JURIDICA

PGT IMPOSTOS E TAXAS ISS

PGT DESPESWASCOMAGUA

PGT IMPOSTOS E TAXAS ISS

Avenida

CONTA LANÇAMENTO HISTÓRICO

DATA: 10/0412018
1.1.1.01.0001 - Caixa geral

00000024

3.2.1.03.0002 - Aluguel
00000024

DATA: 1510412018
1.1.1.01.0001 - Caixa geral

00000025

3.2.1.03.0003 - Agua
00000025

DATA: 20/0412018
1.1.1.01.0001 - Caixa geral

00000027

00000101

00000106

3.2.1.02.0003 - ISS
00000106

3.2.1.03.0004 - Energia
00000027 PGT DESPESAS COM ENERGIA

3.2.4.01.0024 • IRPJ - Pessoa Juridica ~,
00000101 PAGT DESPESWAS COM IMPOSTOS DE RENDA PESSOA JURIDICA

DATA: 25/0412018
1.1.1.01.0001 - Caixa geral

00000028

00000029

3.2.1.03.0005 - Telefone
00000028

4.1.5.01.0002 • ProLabore
00000029

DATA: 2810412018

1.1.1.01.0001 - Caixa geral
00000030 PGT COMPRiS PARA USO,
00000031 PGT DESPESAS COM MATERIAL ESCRITORIO

3.1.1.02.0009 - Compras de Material para uso e consumo
00000030 PGT COMPRAS PARA USO

3.2.1.03.0006 • Material de Escritorió
00000031 PGT DESPESAS COM MATERIAL ESCRITOR10

DATA: 30/0412018

1.1.1.01.0001 - Caixa geral
00000036

4.1.1.01.0003 - Servicos a Vista
OOOW036

14:24:38

19/0212019

'J
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9 LANCTOS DO MES

CRÉDITO

'.000,00

Pág,: 0005

1.000,00

510,[10

510,00

278,00

278,00

165,00

165,00

'0.200,00

1.500,00

365,08
1.651,00

122,40

1.651,00

365,08

122,40

10.100,00

1.500,00

15.791,48 15.791,48

DÉBITO

1.1.1.01.0001

1.1.1.01.0001

1.1.1.01.0001

1.1.1.01.0001

1.1.1.01.0001

3.2.1.03.0006

1.1.1.01.0001

1.1.1.01.0001

3.2.1.03.0005

3.2.1.02.0003

1.1.1.01.0001

4.1.1.01.0003

4.1.5.01.0002

3.2.1.03.0004

3.1.'.02.0009
3.2.4,01.0824

1.1.1.01.0(>01

3.2.1.03,0002

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018
JUSMED CONSULTORIA E PERICIAS MEDICAS LTDA

LUIS VIANA, 6462 EDIFICIO MANHATTAN EMPRESARIAL TORRE EAST SALA 1525-
PARALELA, Salvador BA - CEP: 41730101

CONTRA PARTIDA

VLR RF A RETIRADA DE PRO-lABORE

VLR RF A PAGAMENTO DE DESPESACOM TELEFONE

VLR RF A PAGAMENTO DE DEPESACOM ALUGUEL DO IMOVEL

PGT IMPOSTOSE TAXAS ISS

VLR RF A PAGAMENTO DE DESPESACOM TELEFONE

VLR RFA PAGAMENTO DE DEPESA COMALUGUEL DO IMOVEL

PGT IMPOSTOS E TAXAS ISS

Avenida

CONTA LANÇAMENTO HISTÓRICO

DATA: 1510512018
1.1.1.01.0001. Caixa geral

00000068

3.2.1.03.0002 • Aluguel
00000068

DATA: 20/0512018
1.1.1.01.0001 - Caixa geral

00000108

3.2.1.02.0003 - ISS
00000108

DATA: 25/0512018
1.1.1.01.0001 - Caixa geral

00000078

3.2.1.03.0005. Telefone
00000078

DATA: 30/0512018
1.1.1.01.0001 • Caixa geral

00000094 PGTDESPESASCOMMATERIALESCRlTORIO

3.2.1.03.0006 ~Material de Escritorio
00000094 PGT DESPESAS COM MATERIAL ESCRITORIO

DATA: 3110512018

1.1.1.01.0001-Caixa geral
00000037 VLR RFA RECEITA COM PRESTAÇÃO DE SÉRVIÇOES NO M£:SDE MAIO

00000045 VLR RFA RETIRADA DE PRQ--LABORE

00000060 PGT DESPESAS COM ENERGIA

00000086 COMPRASMATERTIAIS PARA USO NO SERViÇO
00000'05 PAGT DESPESWAS COM IMPOSTOS DE RENDA PESSOA JURil~iCA

3.1.1.0~.0009 - Compras de Material para uso e consumo
00000086 COMPRASMATERT!AIS PARA USO NO SERViÇO

3.2.1.03.0004. Energia
00000060 PGT DESPESAS COM ENERGIA

3.2.4.01.0024 -IRPJ - Pessoa Juridica
00000105 PAGT DESPESWASCOM IMPOSTOS DE RENDA PESSOA JURIDICA

4.1.1.01.0003 - Servicos a Vista
00000037 VLR RFA RECEITA COM PRESTAÇÃODE SERVIÇOES NO Mr::SDE MAIO

4.1.5.01.0002 - Prolabore
00000045

14:24:38

19/02/2019

L)

u
1
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CRÉDITO

1.000;00

Pá9.: 0006

1.000,00

1.000,00
242,76
469,00

469,00

1.000,00

242,76

278,00

278,00

9.380,00

1.500,00

158,00
365,00

1.000,00
1.469,00
213,00

1.469,00

1.000,00

158,00

365,00

213,00

9.380,00

1.500,00

17.074,76 17.0U •.76

DÉBITO

1.1.1.01.0001

1.1.1.0UJOO1

1.1.1.01.0001

1.1.1.01.0001

1.1.1.01.0001

1.1.1.01.0001

3.2.1.03.0005

4.1.1.01.0003
4.1.5.01.0002

3.2.1.03.0003
3.2.1.03.0004
3.2.1.03.0002
3.1.1.02.0009

3.2.1.03.0006

1.1.1.01.0001

1.1.1.01.0001

1.1.1.01.0001

1.1.1.01.0001

3.2.1.03.0002

3.2.4.01.0024
3.2.1.02.0003

1.1.1.01.0001

3.2.1.03.0002

1.1.1.01.0001

LANCTOS DO MES

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018

JUSMEO CONSULTORIA E PERICIAS MEDICAS LTOA
LUIS VIANA, 6462 EOIFICIO MANHATTAN EMPRESARIAL TORRE EAST SALA 1525-

PARALELA, Salvador BA - CEP: 41730101
CONTRA PARTIDA

VLR RF A PAGAMENTO DE DESPESA COM TELEFONE

PGT IMPOSTOS E TAXAS ISS

VLR RF A PAGAMENTO DE DESPESA COM TELEFÕNE

VlR RF A PAGAMENTO DE OEPESA COM ALUGUEL DO lMOVEL
PAGT DESPESWAS COM IMPOSTOS DE RENDA PESSOA JURIDICA
PGT IMPOSTOS E TAXAS ISS

VLR RF A PAGAMENTO DE DEPESA COM ALUGUEL DO IMOVEL

ViR RF A PAGAMENTO DE DEPESA COM ALUGUEL DO IMOVEl

Avenida

12

DATA: 30/0612018
1.1.1.01.0001 - Caixa geral

00000038 VLR RF A RECEITA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOES NO MÊS DE JUNHO
00000046 VLR RF A RETIRADA DE PRO-LABORE

00000053 PGT DESPESAS COM AGUA
00000061 PGT DESPESAS COM ENERGIA

00000009 VLR RF A PAGAMENTO DE DEPESA COM ALUGUEL DO I~OVEL
00000087 COMPRAS MATERTIAIS PARA USO NO SERViÇO
00000095 PGT DESPESAS COM MATERIAL ESCRITORIO

3.1.1.02.0009 - Compras de Material para uso e consumo
00000087 COMPRAS MATERTIAIS PARA USO NO SERViÇO

3.2.1.03.0002 . Aluguel
00000069 VLR RF A PAGAMENTO DE DEPESA COM ALUGUEL DO !MOVEL

3.2.1.03.0003 • Agua
00000053 PGT DESPESAS COM AGUA

3.2.1.03.0004. Energia
00000061 PGT DESP~SAS COM ENERGIA

3.2.1.03.0006 - Material de Escritorio
00000095 PGT DESPESAS COM MATERIAL ESCRITORIO

4.1.1.01.0003 - Servicos a Vista
00000038 vlR RF A RECEITA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOES NO Mr::S DE JUNHO

4.1.5.01.0002 ~Pro labore
00000046 VlR RF A REllRADA DE PRO-LABORE

14:24:38

19/0212019

CONTA LANÇAMENTO HISTÓRICO

DATA: 1510612018
1.1.1.01.0001. Caixa geral

00000071

3.2.1.03.0002 • Aluguel
00000071

DATA: 20/06/2018
1.1.1.01.0001 - Caixa geral

00000070
00000107
00000109

3.2.1.02.0003 - ISS
00000109

3.2.1.03.0002. Aluguel
00000070 ViR RF A PAGAMENTO DE DEPESA COM ALUGUEL DO IMOVEL

3.2.4.01.0024 -IRPJ. Pessoa Juridica
00000107 PAGT DESPESWAS COM IMPOSTOS DE RENDA PESSOA JURIDICA

DATA: 25/06/2018
1.1.1.01.0001. Caixa geral

00000079

3.2.1.03.0005 - Telefone
00000079

(I
'-"
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10 LANCTOS DO MES

1.000.00

CRÉDITO

Pág.: 0007

1.000,00

242,76
1.011,50

1.011,50

242,76

278,00

2,8,00

1.795,00
263,00

1.795,00

263,00

10.230,00

1.500,00
149,00

312,00

149,00

312,00

10,230.00

1.500,00

16.781,26 16.781,'25

DÉBITO

1.1.1.01.0001

1.1.1,01.0001

1.1.1.01,0001

1.1.1.01.0001

3.1.1.02.0009
3.2.1.03.0006

3.2.1.03.0005

4.1.1.01.0003
4.1.5.01.0002
3.2.1.03.0003

3.2,1.03.0004

1.1.1.01.0001

1.1.1.01.0001

1.1.1.01.0Cü1

1.1.1.01.0001

1.1.1.01.0001

3.2.4.01.0024
3.2.1.02.0003

3.2.1.03.0002

1.1.1.01.0001

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018
JUSMED CONSULTORIA E PERICiAS MEDICAS LTOA

LUIS VIANA, 6462 EDIFICIO MANHATTAN EMPRESARIAL TORRE EAST SALÁ 1525-
PARALELA Salvador BA - CEP: 41730101

. CONTRA PARTIDA

PGT DESPESAS COM AGUA

PGT DESPESAS COM ENERGIA

VLR RF A RETIRADA DE PRO-lABORE

VLR RF A RECEITA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOES NO MÊS DE JULHO
VLR RF A RETIRADA DE PRO-LABORE

PGT DESPESAS COM AGUA

PGT DESPESAS COM ENERGIA

VLR RF A PAGAMENTO DE DESPESA COM TELEFONE

PAGT DESPESWAS COM IMPOST9S DE RENDA PESSOA JURIDICA
PGT IMPOSTOS E TAXAS ISS

VLR RF A PAGAMENTO DE DESPESA COM TELEFOl'ÍlE

VLR RF A PAGAMENTO DE DEPESA COM ALUGUEL DO !MOVEL

VLR RF A PAGAMENTO DE DEPESA COM ALUGUEL DO IMOVEL

Avenida14:24:38

19/02/2019

CONTA LANÇAMENTO HISTÓRICO

DATA: 15/07/2018
1.1.1.01.0001 - Caixa geral

00000072

3.2.1.03.0002 - Aluguel
00000072

DATA: 2010712018
1.1.1.01.0001 - Caixa geral

00000110
00000113

3.2.1.02.0003 -ISS
00000113 PGT IMPOSTOS E TAXAS ISS

3.2.4.01.0024 -IRPJ - Pessoa Juridica
00000110 PAGT DESPESWAS COM IMPOSTOSDE RENDA PESSOA JUR1DlCA

DATA: 25107/2018
1.1.1.01.0001 - Caixa geral

00000080

3.2.1.03.0005 - Telefone
00000080

DATA: 3010712018
1.1.1.01.0001 - Caixa geral

00000088 .COMPRAS MATERTIAIS PARA USO NO SERViÇO

00000096 PGT DESPESAS COM MATERIAL ESCRITORID

3.1.1.02.0009 - Compras de Material para uso e consumo
00000088 COMPRASMATERTIAIS PARA USO NO SERViÇO

3.2.1.03.0006 • Material de Escritorio
00000096 PGT DESPESAS COM MATERIAL ESCRITORIO

DATA: 31/0712018
1.1.1.01.0001 -Caixa geral

00000039
00000047

00000054
00000062

3.2.1.03.0003 ~Agua
00000054

3.2.1.03.0004 - Energia
00000062

4.1.1.01.0003 - Servicos a Vista
00000039 VLR RF A RECEITA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOES NO Ml:.S DE JULHO

4.1.5.01.0002 - Prolabore
00000047
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1.000,00

CRÉDITO

Pág.: 0008

1.000,00

140,76
586,50

586,50

140,76

278,00

278,00

1.698,00

1.698.00

11.730,00

1.500,00

165,00

365,56

165,00

365,56

11.73é1,OO

1-500,00

17.463,82 17.463,82

DÉBITO

1.1.1.01.0001

4.1.5.01.0002

3.2.1.03.0003
3.2.1.03.0004

3.2.1.03,0005

3.1.1.02.0009

3.2.4,01.0024

3.2.1,02.0003

1.1.1.01.0001

1.1.1.01.0001

4.1.1.01.0003

1.1.1.01.0001

1,1.1.01.0001

1.1.1.01.0.:'01

3.2.1.03.0002

1.1.1.01.0001

1.1.1.01.0001

1.1.1,01.0001

9 LANCTOS DO MES

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018
JUSMED CONSULTORIA E PERICIAS MEDICAS LTDA

LUIS VIANA, 6462 EDIFICIO MANHATIAN EMPRESARIAL TORRE EAST SALA l525 -
PARALELA, Salvador BA - CEP: 41730101

CONTRA PARTIDA

PGT DESPESÃS COM ENERGIA

VLR RF A RETIRADA DE PRO-LABORE

PGT DESPESAS COM AGUA

PAGT DESPESWAS COM IMPOSTOS DE RENDA PESSOA JURIDICA

PGT IMPOSTOS E TAXAS ISS

VLR RF A PAGAMENTO DE DEPESA COM ALUGUEL 00 IMOVEL

VLR RF A RECEITA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOES NO MÊS DE
AGOSTO
VLR RF A RETIRADA DE PRO-LABORE

PGT DESPESAS COM AG:LJA
PGT DESPESAS COM ENERGIA

VLR RF A PAGAMENTO DE DEPESA COM ALUGUEL DO IMOVEL

HISTÓRICO

Avenida

4.1.5.01.0002 - ProLabore
00000048

00000048

00000055
00000063

3.2.1.03.0003 - Agua
00000055

3.2.1.03.0004 - Energia
00000063

4.1.1.01.0003 - Servicos a Vista
00000040 VLR RF A RECEITA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOES NO MÊS DE

AGOSTO

DATA: 30108/2018

1.1.1.01.0001 - Caixa geral
00000089 COMPRAS MATERT1AIS PARA USO NO SERViÇO

3.1.1.02.0009 - Compras de Material para uso e consumo
00000089 COMPRAS MATERTIAIS PARA USO NO SERVIÇO

DATA: 31/0812018
1.1.1.01.0001 • Caixa geral

00000040

CONTA LANÇAMENTO

DATA: 15108/2018

1.1.1.01.0001 - Caixa geral
00000073

3.2.1.03.0002 - Aluguel
00000073

DATA: 20/08/2018
1.1.1.01.0001 - Caixa geral

00000111

00000115

3.2.1.02.0003 - ISS
00000115 PGT IMPOSTOS E TAXAS ISS

3.2.4.01.0024 -IRPJ - Pessoa Juridica
00000111 PAGT DESPESWAS COM IMPOSTOS DE RENDA PESSOA JUR!OiCA

DATA: 25/0812018

1.1.1.01.0001 - Caixa geral
00000081 VLR RF A PAGAMENTO DE DESPESA COM TElEFONÉ

3.2.1.03.0005 • Telefone
00000081 VlR RF A PAGAMENTO DE DESPESA COM TELEFONE

14:24:38

19/0212019

.~.
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1.000,00

CRÉDITO

Pag.: 0009

1.000,00

122,40

5~0,OO

510,00

122,40

278,00

278,00

10.200,00

1.500,00
162,12

398,20
1.789,00

168,00

1.789,00

162,12

398,20

168,00

10.200,00

1.500,00

16.127,72 16.127.72

DÉBITO

1.1.1.01.0001

1.1.1.01.0001

1.1.1.01.0001

1.1.1.01.0001

1.1.1.01.0001

1.1.1.01.0001

4.1,5.01.0002

3.2.1.03.0003
3,2.1.03.0004
3.1.1.02.0009

3.2.1.03.0006

1.1.1.01.0001

3.2.1.03.0005

1.1.1.01.0001

3.2.4.01.0024
3.2.1.02.0003

1.1.1.01,0001

4.1.1.01.0003

1.1,1.01.0001

3.2.1.03,0002

10 LANCTOS DO MES

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018

JUSMED CONSULTORIA E PERICIAS MEDICAS LTDA
LUIS VIANA, 6462 EDIFICIO MANHATTAN EMPRESARIAL TORRE EAST SALA 1525-

PARALELA, Salvador BA - CEP: 41730101
CONTRA PARTIDA

PGT DESPESASCOM AGUA

VLR RF A RETIRADA DE PRO-lABORE

VlR RFA PAGAMENTO DE DESPESA COM TELEFONE

PAGT DESPESWAS COM IMPOSTOS DE RENDA PESSOA JURIDiC/\
PGT IMPOSTOS E TAXAS ISS

VLR RF A PAGAMENTO DE DEPESA COM ALUGUEL 00 IMOVEl

VlR RF A PAGAMENTODE DESPESA COM TELEFONE

VLR RF A PAGAMENTO DE DEPESA COM ALUGUEL DO IMDVEL

Avenida

4.1.5.01.0002. Prolabore
00000049

VLR RF A RECEITA COM PRESTAÇÃO DÉ SERVIÇOES NO MÊS DE
SETEMBRO

00000049 VlR RFA RETIRADA DE PRQ-LABORE

00000056 PGT DESPESAS COMAGUA
00000064 PGT DESPESAS COM ENERGIA
00000090 COMPRAS MATERTIAIS PARA USO NO SERViÇO
00000097 PGT DESPESAS COM MATERIAL ESCR1TORIO

3.1.1.02.0009. Compras de Material para uso e consúmo
00000090 COMPRAS MATERTIA1SPARA USO NO SERVIÇO

3.2.1.03.0003 - Agua
00000056

3.2.1.03.0004 • Energia
00000064 PGT DESPESAS COM ENERGIA

3.2.1.03.0006 • Material de Escritorio
00000097 PGT DESPESAS COM MATERIAL ESCRITOR10

4.1.1.01.0003 - Servicos a Vista
00000041 VlR RFA RECEITA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOES NO MÊS DE

SETEMBRO

14:24:38

CONTA LANÇAMENTO HISTÓRICO

DATA: 15/09/2018

1.1.1.01.0001 - Caixa geral
00000074

3.2.1.03.0002 - Aluguel
00000074

DATA: 20/09/2018
1.1.1.01.0001 - Caixa geral

00000112
00000118

3.2.1.02.0003 - ISS
00000118 PGT IMPOSTOS E TAXAS ISS

3.2.4.01.0024 - IRPJ - Pessoa Juridica
00000112 PAGT DESPESWASCOM IMPOSTOS DE RENDA PESSOA JURIDICA

DATA: 25109/2018
1.1.1.01.0001. Caixa geral

00000082

3.2.1.03.0005. Telefone
00000082

DATA: 30/09/2018

1.1.1.01.0001 - Caixa geral
00000041

19/0212019

I,,~

(-~
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1.0DO,00

CRÉDITO

Pág.: 0010

1.000,00

108,00
450,00

450,00

108,00

278,00

278,00

3.854,00
256,00

3.854,00

256,00

9.000,00

1.500,00
154,54

323,30

154,54

323,30

9.000,00

1.500,00

16.923,84 16.923,84

B~BITO

1.1.1.01.0001

, .1.1.0HlO01

4.1.1.01.0003

1..1.1.01.0001

1.1.1.01.0001

4.1.5.01.0002

3.2.1.03.0003
3.2.1.03,0004

1.1.1.01.0001

3.1,1.02.0009

3.2.1.03.0006

3.2.1-03.0005

1.1.1.01.0001

3.2.4.01.0024

3.2.1.02.0003

1.1.1.01.0001

3,2.1.03.0002

1.1.1.01.0001

1.1.1.01.0001

1.1.1.01.0001

10 LANCTOS DO MES

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018

JUSMED CONSULTORIA E PERICIAS MEDICAS LTOA

LUIS VIANA. 6462 EDIFICIO MANHATIAN EMPRESARIAL TORRE EAST SALA 1525-
PARALELA. Salvador BA - CEP: 41730101

CONTRA PARTIDA

VLR RF A RETIRADA DE PRO-LABORE

VLR RF A RECEITA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOES NO M~S DE
OUTUBRO

PGT DESPESAS COM ENERGIA

VLR RF A RECEITA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOES NO MÊS DE
OUTUBRO
VLR RF A RETIRADA DE PRO-lABORE

PGT DESPESAS COM AGUA

PGT DESPESAS COM ENERGIA

PGT DESPESAS COM AGUA

VlR RF A PAGAMENTO DE DESPESA COM TELEFONE

VLR RF A PAGAMENTO DE DEPESA COM ALUGUEL DO IMOVEl

VLR RF A PAGAMENTO DE DESPESA COM TELEFONE

PAGT DESPESWAS COM IMPOSTOS DE RENDA PESSOA JURIDICA
PGT IMPOSTOS E TAXAS ISS

VlR RF A PAGAMENTO DE DEPESA COM ALUGUEL DO IMOVEL

Avenida

00000050

00000057

00000065

3.2.1.03.0003. Agua
00000057

3.2.1.03.0004 - Energia
00000065

4.1.1.01.0003 - Servicos a Vista
00000042

4.1.5.01.0002 - Pro Labore
00000050

14:24:38

19/02/2019

CONTA LANÇAMENTO HISTÓRICO

DATA: 15/10/2018
1.1.1.01.0001 - Caixa geral

00000075

3.2.1.03.0002 • Aluguel
00000075

DATA: 20/10/2018

1.1.1.01.0001 - Caixa geral
00000114

00000119

3.2.1.02.0003 - ISS
00000119 PGT IMPOSTOS E TAXAS ISS

3.2.4.01.0024 -IRPJ - Pessoa Juridica
00000114 PAGT DESPESWAS COM IMPOSTOS DE RENDA PESSOA JUR!DICA

DATA: 25110/2018

1.1.1.01.0001 - Caixa geral
00000083

3.2.1.03.0005 - Telefone
00000083

DATA: 30/10/2018
1.1.1.01.0001 - Caixa geral

00000091 COMPRAS MATERT1AIS PARA USO NO SERViÇO

00000098 PGT DESPESAS COM MATERIALESCR1TORIO

3.1.1.02.0009 - Compras de Material para uso e consumo
00000091 COMPRAS MATERTIA1SPARA USO NO SERViÇO

3.2.1.03.0006 - Material de Escritaria
00000098 PGT DESPESAS COM MATERIALESCRITOR10

. DATA: 31/10/2018
1.1.1.01.0001 - Caixa geral

00000042

CONTAC CONTABILIDADE I Mastermaq Softwares.

Num. 22715432 - Pág. 36Assinado eletronicamente por: SANDRO LUIZ DIAS BISPO - 09/04/2019 12:36:58
https://pje.tjba.jus.br:443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19040912365579900000021579126
Número do documento: 19040912365579900000021579126



-',-------------------------------------------------------

CRÉDITO

1.000,00

Pág.: 0011

1.000,00

100,20
417,00

417,00

100,20

278,00

278,00

8.350,00

1.500,00

156.45
328,20

1.796,00
298,00

1.796,00

156,45

328,20

298,00

8350.00

1.500,00

14.223,85 14.223.85

DÉBITO

1.'.1.01.0001

1.1.1.01.0001

1.1,1.0HlOO1

1.1.1.01.0001

1,1.1.01.0001

1,1.1.01.0001

3.2.1.03.0005

4.1.5.01.0002
3.2.1.03.0003
3.2.1.03_0004

3.1.1.02.0009
3.2.1.03.0006

4.1.1.01.0003

1.1.1.01.0001

1.1.1.01.0001

1.1.1.01.0001

3,2.1.03.0002

1.1.1.01.0001

'3.2.4.01.0024

3.2.1.02.0003

10 LANCTOS DOMES

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO Á DEZEMBRO DE 2018
JUSMED CONSULTORIA E PERICIAS MEDICAS LTOA

LUIS VIANA, 6462 EDIFICIO MANHATTAN EMPRESARIAL TORRE EAST SALA 1525-
PARALELA, Salvador BA - CEP: 41730101

CONTRA PARTIDA

VLR RF A RETIRADA DE PR04..ABORE

PGT DESPESAS COM AGUA

VLR RF A PAGAMENTO DE DESPESA COM TELEFONE

PAGT DESPESWAS COM IMPOSTOS DE RENDA PESSOA JURIDICA

PGT IMPOSTOS E TAXAS ISS

VlR RF A PAGAMENTO DE DESPESA COM TELEFONE

VLR RF A PAGAMENTO DE DEPESA COM ALUGUEL DO IMOVEL

VLR RF A PAGAMENTO DE DEPESA COM ALUGUEL DO IMOVEL

Avenida

4.1.5.01.0002 - ProLabore
00000051

VlR RF A RECEITA COM PRESTAÇÃO DE SERVJÇOES NO MI::S DE
NOVEMBRO

00000051 VLR RF A RETIRADA DE PRO-LABORE
00000058 PGT DESPESAS COMAGUA
00000066 PGT DESPESAS COM ENERGIA
00000092 COMPRAS MATERTIAIS PARA USO NO SERViÇO
00000099 PGT DESPESAS COM MATERIAL ESCRfTORID

3.1.1.02.0009 • Compras de Material para uso e consumo
00000092 COMPRAS MATERTIAIS PARA USO NO SERViÇO

3.2.1.03.0003 - Agua
00000058

3.2.1.03.0004 ~Energia
00000066 PGT DESPESAS COM ENERGIA

3.2.1.03.0006 - Material de Escritorio
00000099 PGT DESPESAS COM MATERIAL ESGRITORIO

4.1.1.01.0003 • Servicos a Vista
00000043 VlR RF A RECEITA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOES NO MÊS DE

NOVEMBRO

CONTA LANÇAMENTO HISTÓRICO

DATA: 15111/2018
1.1.1.01.0001 - Caixa geral

00000076

3.2.1.03.0002 - Aluguel
00000076

DATA: 2011112018
1.1.1.01.0001 • Caixa geral

00000116

00000120

3.2.1.02.0003 -ISS
00000120 PGT IMPOSTOS E TAXAS ISS

3.2.4.01.0024 ~IRPJ. Pessoa Juridica
00000116 PAGT DESPESWAS COM IMPOSTOS DE RENDA PESSOA JURIDICA

DATA: 25/11/2018
1.1.1.01.0001 - Caixa geral

00000084

3.2.1.03.0005 - Telefone
00000084

DATA: 30/11/2018
1.1,1.01.0001 - Caixa geral

00000043

14:24:39

19/0212019
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CONTAC CONTABILIDADE 1Mastermaq Softwares.

00000123 Encerramento exercício 2018

4.1.5.01.0002 - ProLabore
00000052 VlR RF A RETIRADA DE PRO-LABORE

00000122 Encerramento exercicio 2018

5.3.1.01.0001 - Resultado Liquido do Exercicio

00000122 Encerramento exercício 2018

00000122 Encerramento exercicio 2018

00000122 Encerramento exercício 2018

00000122 Encerramento exercício 2018

00000122 Encerramento exercício 2018

CREDITO

Pá9.: 0012

DEBITO

3.2.1.03,0002 1.000,00

1.1.1.01.0001 1.000,00

3.2.4.01.0024 117,96

3.2.1.02.0003 417.50

1.1.1.01.0001 417,50

1.1.1.01,0001 117,96

3.2.1.03.0005 2.780,::>0

1.1.1.01.0001 2.780,00

3.1.1.02.0009 2,110,00

3.2.1.03.0006 345,00

1,1.1.01.0001 2.110,00

1.1.1.01.0001 345,00

4.1.1.01.0003 9.830,00

4.1.5.01.0002 1.500,00

3.2,1.03.0003 146,86

3.2.1.03,0004 364,20

5.3, '.01.0001 33.192,50

5,3,1.01,0001 23.176,20

5.3.1.01.0001 5.953,00

5.3.1.01.0001 14.000,00

1.1.1.01.0001 146,86

5.3.1.01.0001 1.753,97

1-1.'.01.0001 364,20

5,3.1.01.0001 3,833,54

5.3.1.01,0001 5,422,35

5.3.1.01.0001 2.331,00

5.3.1.01.0001 140,00

5.3.1.01.0001 1,500,00

53.101.0001 560,00

5.3.1.01.0001 2 ..~87,44

1.1.1.01.0001 9.830,00

5.3.1.01.0001 110.550,00

1.1.1.01.0001 1.500,00

5.3.1.01.0001 16.500,00

3.1.1.02.0009 23.176,20

3.2.1.02.0003 5.953,00
,.
, ,

3.2.1.03.0002 14.000,00
,

3.2.1.03.0003 1.753,97 \/ .~,<'
3.2.1.03.0004 3,833,54 q. \

. \
~-'

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018
JUSMED CONSULTORIA E PERICIAS MEDICAS LTDA

LUIS VIANA, 6462 EDIFICIO MANHATTAN EMPRESARIAL TORRE EAST SALA 1525-
PARALELA. Salvador BA - CEP: 41730101

CONTRA PARTIDA

VlR RF A RECEITA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOES NO Mr::S DE
DEEZEMBRO

Encerramento exercício 2018

Encerramento exercício 2018

PGT DESPESAS COM AGUA

Encerramento exercicio 2018

PGT DESPESAS COM ENERGIA

Encerramento exercíCIO 2018

VlR RF A PAGAMENTO DE DESPESA COM TELEFONE

PAGT DESPE5WAS COM IMPOSTOS DE RENDA PESSOA JURIDICA

PGT IMPOSTOS E TAXAS ISS

VLR RF A PAGAMENTO DE DEPESA COM ALUGUEL DO IMDVEl

VLR RF A PAGAMENTO DE DEPESA COM ALUGUEL DO IMOVEl

VlR RF A PAGAMENTO DE DESPESA COM TELEFONE

Avenida

VlR RF A RECEITA COM PRESTAÇÃO DE SERV1ÇOES NO MÊS DE
DEEZEMBRO

00000052 VlR RF A RETIRADA DE PRO-tABORE

00000059 PGT DESPESAS COM AGUA

00000007 PGT DESPESAS COM ENERGIA

2.4.3.01.0001 - Lucro/Prejuizo acumulados
00000124 Resultado exercício 2018

3.1.1.02.0009 - Compras de Material para uso e consumo
00000122 Encerramento exercício 2018

3.2.1.02.0003 - ISS
00000122

3.2.1.03.0002 • Aluguel
00000122

3.2.1.03.0003. Agua

00000059
00000122

3.2.1.03.0004 - Energia
00000067

00000122

3.2.1.03.0005. Telefone
00000122 Encerramento exercício 2018

3.2.1.03.0006. Material de Escritorio
00000122 Encerramento exercício 2018

3.2.1.03.0010. Material para Uso ou Consumo
00000122 Encerramento exercicio 2018

3.2.2.01.0001 • Pro.Labore
00000122 Encerramento exercício 2018

3.2.4.01.0023 - CSSL • Contribuicao Social
00000122 Encerramento exercício 2018

3.2.4.01.0024 -IRPJ - Pessoa Juridica
00000122 Encerramento exercício 2018

4.1.1.01.0003 - Servicos a Vista
00000044

DATA: 25/12/2018
1.1.1.01.0001 - Caixa geral

OOooooa5
3.2.1.03.0005 - Telefone

00000085

DATA: 30/12/2018
1.1.1.01.0001 - Caixa geral

00000093 COMPRAS MATERTIAIS PARA USO NO SERViÇO

00000100 PGT DESPESAS COM MATERIAL ESCR1TORIO

3.1.1.02.0009 -Compras de Material para uso e consumo
00000093 COMPRAS MATERTIAIS PARA USO NO SERVIÇO

3.2.1.03.0006 - Material de Escritorio
00000100 PGT DESPESAS COM MATERIAL ESCRITORIO

DATA: 31/12/2018
1.1.1.01.0001 • Caixa geral

00000044

14:24:39

CONTA LANÇAMENTO HISTCRICO

DATA: 15112/2018
1.1.1.01.0001 - Caixa geral

00000077

3.2.1.03.0002 - Aluguel
00000077

DATA: 20/12/2018
1.1.1.01.0001. Caixa geral

00000117

00000121

3.2.1.02.0003 - ISS
00000121 PGT IMPOSTOS E TAXAS ISS

3.2A.01.0024 -IRPJ ~Pessoa Juridica
000D0117 PAGTDE$PE$WASCOMIMPOSTOSDERENDAPESSOAJURIDICA

19/0212019
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3.2.1.03.0005 5422,35
3.2.1.03.0006 2.331,00
3.2.1.03.001Ó 140,00
3.2.2.01.0001 1.500.00
3.2.4.01.0023 560,00
3.2.4.01.0024 2.187,44
4,1.5.01.0002 16.500,00
4.'.1.01.0003 110.550,00
2.4.3.01.0001 33.192,50

13 LANCTOS DO MES 239.711,52 239.711,52

TOTAIS: 430.107,50 430.107,50

19/02/2019 DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO Á DEZEMBRO DE 2018
JUSMED CONSULTORIA E PERICIAS MEDICAS LTDA

14:24:39 Avenida LUIS VIANA, 6462 EDIFICIO MANHATTAN EMPRESARIAL TORRE EAST SALA 1525-
PARALELA. Salvador BA - CEP: 41730101

CONTA LANÇAMENTO HISTÓRICO CONTRA PARTIDA DEBITO

00000122 Encerramentoexercício2018
00000122 Encerramento exercício 2018

00000122 Encerramentoexercício2018
00000122 Encerramento exercício 2018

00000122 Encerramento exercício 2018

00000122 Encerramento exercicio 2018

00000122 Encerramentoexercício2018
00000123 Encerramento exercicio 2018

00000124 Resultado exercício 2018

TOTAL DE LANÇg:MENTOS " 124

Pág.: 0013

CRÉDITO

:

", ~l~

\.

JUSMED CONSULTORIA E PER1C1AF MEDICAS LTOA

JOSUE LEITE DE L~NIOR

CPF: 005.007.115-77

CONTAC CONTABIUDADE I Mastermaq Softwares.

\Q4~i?
LEILlAN~1 SOARES COSTA

RG: 08~0902259 - SSP/BA - 01107/2005 - CPF: 007.724.714-01

CONTADOR - CRC: 026052/0-01 PE

. tme\uClSoaTtSCosIa.
~ Contador

"IJ PE_026052I O-O
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19/0212019

14:28:21

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCíCIO EM 31/1212018

JU$MED CONSULTORIA E PERICIAS MEDICAS LTDA

CNPJ 29.315.985/0001-26 Pág.: 0014

RECEITA COM VENDAS NO PAIS
Servicos a Vista

RECEITAS DE SERVICOS PRESTADOS
ProLabore

COMPRAS
Compras de Material para uso e consumo

ENCARGOS SOCIAIS
ISS

DESPESAS GERAIS COMERCIAIS
Aluguel
Agua
Energia
Telefone
Material de Escritorio
Material para Uso ou Consumo

DESPESAS TRABALHISTAS
Pro-Labore

IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES
CSSL - Contribuicao Social
IRPJ - Pessoa Juridica

RESULTADO DO EXERClclO

Reconhecemos a exatidão do presente Demonstrativo, realizado em 31 de dezembro de 2018.

110.550.00

(16.500,00)

(23.176,20)

(5.953,00)

(14000,00)
(1.753,97)
(3.833,54)
(5.422,35)
(2.331,00)
(140,00)

(1.500,00)

(560,00)
(2.187,44)

33.192,50

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

Salvador, 31 de dezembro de 2018

t bJ L ~~c ~~~

UJUSMED CONSULTORIA E PERtetAS jEDtCAS LTOA

JOSUE LEITE DE u~ JU~rOR

CPF: 005.007.115.;zz)

\.eilianne EmeluCl Soares Costa
ii\ff' ContadorLi. '1( PE-026052{O-OJ ~IL~EtANNt'EELUCISOARES COSTA

CPF: 007.724.714-01

CONTADOR - CRC: 02605210~01PE

_____________ f,;;.
CONTAC CONTABILIDADE 1Mastermaq Softwares. ~
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19/0212019

14:29:22

ATIVO

CIRCULANTE

DISPONIBILIDADES

BALANÇO PATRIMONIAL ANALíTICO EM 31/1212018

JUSMED CONSULTORIA E PERICIAS MEDICAS LTDA

CNPJ 29.315.985/0001-26

42.092~50D

Pág.: 0015

42.092,50 D

NUMERARiaS EM ESPECIES

Caixa geral

ATIVO NAO CIRCULANTE

IMOBILIZADO

BENS EM OPERACAO

Equipamentos, Maquinas e Insta!acoes Ind

Moveis, Utensilios e Inst. Comercias

TOTAL DO ATIVO

42.092,50 D

12.500,00 D

8.600,00 D

21.100,00 D

21.100,00 D

63.192,50 O

CPF: 007.724.714-01

CONTADOR - éRC: 026052/0-0 I PE

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas São verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

[

SalVador, 31 de dezembro de 2018

oecJa+, ob as penas da 'ei: que as informa1'\,qUi contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

WAi ~lclt ~4b V~"
ÇJ

JUSMEOCONSULTORIAEPEf'CIASMEOléASLTOA

JO$UELEITEDE 1I~ JU1lOR

CPF: 005.007.11'::1
D , sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabílizo
por todas elas.

-----L-E-,L-,A~N~-~~A-RE-S-C-O-S-TA--I-.,eilianne- ..--Emeluc1 SoaresCosta
Y Contador
,; PE-026052/ O-O

\
:\'0/
\~\

~\
CONTAC CONTABILIDADE I Mastermaq Softwares.
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19/02/2019

14:29:22

BALANÇO PATRIMONIAL ANAlÍTICO EM 31/12/2018

JUSMED CONSULTORIA E PERICIAS MEDICAS LTOA

CNPJ 29.315.985/0001-26 Pág.: 0016

PASSIVO

PATRIMONIO LIQUIDO 63.192,50 C

CAPITAL REALIZADO 30.000,00 C

CAPITAL SOCIAL

Capital Social de Dmiciliados e Residen 30.000,00 C

LUCROS/PREJUIZOAS ACUMULADOS 33.192,50 C

LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS

Lucro/Prejuízo acumulados 33.192,50 C

TOTAL DO PASSIVO 63.192,50 C

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

Salvador, 31 de dezembro de 2018

b as penas da lei, que as infOrma~\aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Lêilianne Emeluc\ Soares Costa
.~ Contador
''Ii\it PE-026052{ O-O,ª'

CPF: 007.724.714.01

CONTADOR - CRC: 026052/0-0 I PE

~

~

JUSMED CONSULTORIA E PERlcIAS MEDICAS LTDA

JOSUE LEITE DE L1~J.NIOR. I
CPF: 005.007.11

D " sob as penas da lei, que as iriformações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo

porto as elas rJ~dn,
LEILlANN MELUCI SOARES COSTA

CONTAC CONTABILIDADE j Mastermaq Softwares.
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Pág.: 0017

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém esta encademação de formulário contínuo, 0017 páginas numeradas seguidamente
pelo processo eletrônico de dados totalmente escrituradas, de 0001 a 0017 di-ndido em 1 I<llumê(s)
com a seguinte di-nsão: 1 com 17 páginas numeradas de 1 a 17; e que se",u de Livro Diário de
número 001 na forma do parágrafo 2° (segundo), artigo 6° (sexto) e artigo 7° (sétimo) do DeCreto Lei
número 64.567/69, onde estão registradas todas as operaçôes realizadas pela empresa abaixo
qualificada.

Empresa:

Endereço:

JUSMEDCONSULTORIAE PERICIASMEDICASLTDA

Avenida LUISVIANA,6462 EDIFICIOMANHATIAN EMPRESARIALTORREEASTSALA 1525

L Bairro:

Cidade:

PARALELA,

Salvador- BA

CEP: 41730101

CNPJ:

Inser.Estadual:

29.315.985/0001-26

00000000

Órgãode Inscrição:JUCEB,em 22 de dezembrode 2017

NOda Inscrição: 29204475249

Salvador, 01 de janeiro de 2018

Ceela . sob as penas da lei, que as informações aq'Ji contidas", são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

JUSMEO CONSULTORIA E PERICIASM DICAS LTDA

JOSUE LEITE DE LIMA~~)R

CPF:005.007.115-771

L~ EmeluClSoaresCosta
~' Contador
'1l:' PE-026052{O-ORG: 0890902259 - SSP/BA - 01 f07/2005 - CPF: 007.724.714.01

CONTADOR - CRC: 026052/0-0 I PE

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo
por todas elas.

----~

LEILlANNE ~LUCI SOARES COSTA
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JusMED - Consultoria e Perícias Médicas Ltda.

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA, EMPRESA
DE PEQUENO PORTE OU MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL

A JusMed Consultoria e Perícias Médicas Ltda. estabelecida na AV.Luis Viana, 6462, EDF.
Manhattan Empresarial T. East, SL 1525; Paralela, Salvador-BA, CEP: 41.730-101, declara,
sob as penas da Lei, que está enquadrada como microempresa/ empresa de pequeno
porte ou microempreendedor individual, nos termos da Lei Complementar nº 123/06
alterada pelas Leis Complementares 128/2008, 147/2014 e 155/2016 e pelo Decreto
8.538/2015, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências superiores.

i ,
'''-./

Juazeiro-BA, 18 de Fevereiro. e 2019.

" ~o.
Diretor Administra iv

Ju Med - Consultoria e Períe s
CNPJ:29.315.985/0001-

-WWW.JlJSMED.ORG
EDIFíCIO MUNDO PLAZA
AVENIDA TANCREDO NEVES. N 620.
CAMINHO DAS ÁRVORES
SALVAOOR - 84. CEP 40820-660

~.

.JU~,~~~
p"'PErb24~~b~'
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JusMED - Consultoria e Peridas Médicas Ltda.

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO

À Prefeitura Municipal de Juazeiro Ref.: PREGÃONº 011/2019

Prezados Senhores,

Pela presente, declaramos para efeito do cumprimento ao estabelecido no Inciso VII do
artigo 4º da Lei Federal nº 10.520 de 17.07.2002, sob as penalidades cabíveis, que
cumpriremos plenamente os requisitos de habilitação exigidos neste Edital.

)",,,i'O-BA, 18 de F,"mim d'ff19 _
r~ .~~

~

Diretor AdministrativtJus ed - Consultoria e Perícias é
CNPJ:29.315.935/0001-2

-
WWWJUSMED.ORG
ED/Fi CIO MUNDO PLAZA
AVENIDA TANCREDO NEVES. N 620.
CAMINHO DAS ÁRVORES
SALVADOR - BA. CEP 40.820-660
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JusMED - Consultoria e Pericias Médicas Ltda.

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, em cumprimento do item 5.8, 11,"e", que esta empresa não
possui nenhum dos impedimentos previstos nos incisos do S 4º do artigo 3º da LC123/06.
Ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências superiores.

Juazeiro-BA, 18 de Fevereirorfe 2019.

eu
Diretor Administr~vo

sMed - Consultoria e Peri ias édícas
CNP/: 29.315.985/00 1-2

~

-WWW.JlÍSMED.ORG
EDIFíCIO MUNDO PLAZA
AVENltiA TANCREDO NEVES. N 620.
CAMINHO DAS ARVORES
SALVADOR - BIt CEP 40820-660

JUSMED
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PROPOSTA DE PREÇOS

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 01612019
PREGÃO PRESENCIAL N° 011/2019

Proposta que faz a empresa JusMed Consultoria e Perícias Médicas Ltda,
inscrita no CNPJ (MP) nO29.315.985/0001-26, estabelecida na AV. Luis Viana, 6462,
EDF. Manhattan Empresarial T. East, SL 1525; Paralela, Salvador-BA, CEP: 41.730-101, para a
prestação de serviços abaixo relacionados, conforme estabelecido no PREGÃO N° 01112019.

(
\~

~I

ITEM Especificação Quantidade Valor por Valor
Valor GlobalPericia Mensal

Prestação de serviços
de perícia médica ,visando de efetuar
perícias necessárias a
concessão de auxilio -
doença, readaptação
funcional ou
aposentadoria por
invalidez aos

01 servidores
1586/ R$ 295,00municipais, filiados R$ 38.989,16 R$ 467.870,00ao IPJ - Instituto de

Previdência de
Juazeiro~BA)
conforme exigências
previstasno Edital do
PREGÃO
PRESENCIAL
011/2019.

I
i

Proposta válida por 60 dias.
Forma de pagamento: Conforme condições previstas no item 12.1 do edital
Prazo de execução: 12 (doze) meses
Responsável Técnico pela realização dos trabalhos: Renato José Leal de Morais, inscrito
no CRM-BA 23.220

Juazeiro-BA, 18 de Fevereiro ne 201~. !

JL<1Jj/~.1:.
, Clt /Io/w-rv::_ ~ -

(!:fi Diretor Administra Ivol
Ju IMed - Consultoria e Perí ias WIédicas

CNPJ:29.315.985/0001#-
\

WWW.JUsMED.ORG
EDIFíCIO MUNDO PLAZA

\. . 4VENlDA TANCREOO NEVES. N 620.
'~MINHO DAS ÁRVORES
"VADOR- BA. CEP 40B20-6óo
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i
I
I

Diretor de Ensino e Perito Médico Previdenciário

(,

JusMed - Consultoria e Gestão em Perícia Médica

Ivador-Ba, 12 de Dezembro de 2018

RENATO JOSÉ LEAL DE MORAIS
C.P.F: 010.411.983-70

Mat.1782029

EM PERíCIA MÉDICA PREVIDENCIÁRIA

. " ." •....

,,<._,:'~'" ,,-' "-,'
"'-'. - '" "- ' , . "-

'" ."" ----- - '\.

Curso de aperfeiçoamento em Perícia Médica, para o exerCICIO das
atividades Médico-Periciais inerentes a Regimes Próprios de Previdência,
não vinculados ao Regime Geral de Previdência Social, de que tratam
as leis 8.212/91 e 8.213/91
Realizado na unidade JusMed Salvador-BA, Totalizando 360 horas

CERTIFICAD9 DE APERFEiÇOAMENTO
, -

"

/
./

., ...,

fll".-,,:_'--' . +JU~o~o~E.,.,,', . ,.' ,em Per/cia Médica

-------~~~----
f ,-
I -
;'
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t:

CURSO BETA ON-LINE

www.cursobeta.com.br

W''y/!a...L{ oQ. _
ROSAURA BLANDY SILVA Ó

DIRETORA

CERTIFICADO DE CONCLUSÃO

(

Para confirmar a autenticidade deste certificado acesse www.cursobeta.com.brlvalidadc

. ,
~!

• • •• , 0"0 • ',.

R,'e.:" 'n':'~a:,t. O' Jose' L""e".'.a:~I"'d''e:" ,.,M:. ,O",,' .~a". ~I;.'S'"::::.:'...', '.. ' ., '....... ". ..:~ " .' ....
".o.~~u.,' . _"__•• ,.' .,. : ... H'; ..~•.••__~-~~•••.• ~; ".' ",ú,~ :~~.,_., -" ',<" _.

":~ .•,:. • ~ ''!, .• ,:~,,_ :~... '!~~::..:o~-'i:.:' .,_.':.,~~.',;'-.,.~--

coni'pl~tou com êXitó~;:~~;:çü;~~ü;~~:é;:Peri:cÜI'::~~'dicial
promovLqü por estainstit~:!ç~o de ensino com a

"'~"!'-" ~.~. _ .' '~'.n.,".",~,~ • ,.,,_,

carga horária'2.e 25 (vinte,:'~.:c!nco) horas.
. '

Data de Conclusão: 16/11/g01:7"
,", " H'-,O"'"

ID do certificado: 1252475605/2017
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.~;•• (
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO
ESTADO DA BAHIA

MAPA DE LANCES
proces~Administrativo ng 016/2019

'1'

I; . Pregão Presenciai n2 011/2019 Abertura: 20/02/2019

Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de perfcla médica visando de efetuar perícias necessárias a concessão de auxOlo
- doença, readaptação fundonal ou ~posentadoria por Invalidez aos servidores municipais, filiados ao IPJ-Instituto de Previdência de Juazeiro-BA •.

Item

(REGISTRO DA PROPOSTA

EMPRESA PREÇO LANCES
JUSMED CONSULTORIA E PER/CIAS MÉDICAS LTOA R$29S,00 R$ 294,00

R$ 294,00

'", \

"\'0, ,~V'

~,~
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"."QUALIFICAÇAO
,

TECNICA
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., •SAAE SERViÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Quadra MA- Lotes 13/14 - Centro Telefax (74) /3536-1068

CNPJ: 14.759.286/0001-06INSC. ESTADUAL: 71.925.530 EP
CEP 47300-000 - CASA NOVA- BAHIA

E-mail: saae.licita@outlook.com

ATESTADO

ATESTAMOS, para os devidos fins de direito, que a Empresa JUSMED

CONSULTORIA E PERÍCIAS MÉDICAS LIDA, pessoa jurídica de direito privado,

inscrita no CNPJIMF sob o nO29.315.985/0001-26, com sede na Av. Luís Viana, N° 6462,

Edf. Manhattan Empresarial Torre EAST, Sala 1525, Bairro Paralela, SalvadorlBA, CEP:

41.730-101; prestou Serviço Técnico de Perícias Médicas ao SAAE - Serviço Autônomo

de Água e Esgoto do município de Casa Nova. Os serviços técnicos especializados de

assessoria e consultoria em Perícias e Medícina do Trabalho, conforme solicitação do

Setor Recursos Humanos, não havendo nenhum fato que desabone sua conduta técníca e

profissional. Os referidos serviços foram prestados dentro dos padrões de qualidade de

desempenho esperados, não havendo reclamação por parte desta Empresa.

Em tempo, atestamos ainda que os serviços acima descritos, são

executados pelo profissional RENATO DE SOUZA LEAL, inscrito no CRMlBA sob
os nO 23.220.

Casa NovalBA, 20 de Julho de 2018.
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SAÚDE INTEGRADA

;

I.

~,

;

•,,
C

~ATESTADO

ATESTAMOS. para os devidos fins de direito, que a Empresa JUSMED

CONSUL TaRJA E PERíCIAS MÉDICAS LTDA, pessoa jurídica de direito privado.

inscrita no CNPJIMF sob o nO29.315.985/0001_26, com sede na Av. Luís Viana. N° 6462.

Edf Manhattan Empresarial Torre EAST, Sala 1525, Bairro Paralela, SalvadorlBA, CEP:

41. 730-10 I: prestou Serviço Técnico de Perícias Médicas à Clínica Life Center Saúde

Integrada. no município de Petrolina. Os serviços técnicos especializados de assessoria e

consultoria em Perícias e Medicina do Trabalho. conformt: solicitação do Setor

Administrativo. não havendo nenhum fato que desabone sua conduta técnica e

profissional. Os referidos serviços foram prestados dentro dos padrões de qualidade de

desempenho esperados, não havendo reclamação por parte desta Empresa.

PetrolinalPE, 05 de Dezembro de 2018.

~.

..JL

4V~"i.-:.)Cardoso de Sá. 3i 2 - Orla
V J do Ingas • PetrolinalPE
'IF"361-0443 198812.Q7,'

~ F<bloFreireAJmeidaSI~y'a
:>' I zt!:/}J~'ColoproctoloQlsta/7 ~ '/Z..---;.?/. CRM/8A17240r.,l---- /-<:v.:; . Zêi~ CRMIPE 19367

A"i""r' d, Di"""ff'PO",!,i, ,,,imbod, CNPJ r;-5.322.441/0001.871
U V Life Center Saúde Integrada Uda

"-' Av. Cardoso de Sá,312
Vila dos Ingás - São José

CEP: 56.302-000
Petrolina-PE
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19/0212019 Certidão

Conselho Regional de Medicina do Estado da Bahia

CERTIDÃO

Certifico, para os devidos fins, que o Dr. RENATO JOSE LEAL fiE
MORAIS encontra-se inscrito no Consellio Regional de Medicina do Estado da
Bahia, sob o nÚ1t1ero23220, desde 03/06/2011, estando quite com o exercido de
2018 e habilitado legahnente pata o exercício dá medicina, tendo registrada(s) a(s)
seguinte(s) especialidacle(s): NEtJROLOGIA - RQE N° 16472.

Salvador, i9 de fevereirode iO 19

Certidão emitida no dia 19 de fevereiro de 2019. Y,á~da até o dia 31 de
março de 2019. . . .. .'.d ....

~' ,.

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade poderá ser confirmada na página do
Portal Médico, na Internet, no endereço: http://www.portalmedico.org.bJ~ p0r meio do código
3U50Fl.

http://portal.cfm.org.br/components/com_certidoes....Pf/certi dao.php 1/1

Num. 22715432 - Pág. 54Assinado eletronicamente por: SANDRO LUIZ DIAS BISPO - 09/04/2019 12:36:58
https://pje.tjba.jus.br:443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19040912365579900000021579126
Número do documento: 19040912365579900000021579126



'.

Este certificado declara que

.,

m CURSO BETA ON-LINE
CNP] nO 22.701.947/0001-62
www.cursobeta.com.br

-DE CONCLUSAO

Renato José Leal d'e'Mora1s

I/)
'\1/' l/lJ. tN---ú.. _l..t.k U::X.N "'7/ f. aJ-{ cR. _

ROSAURA BLANDY SILVA Ó
DIRETORA

completou com êxito o curso de Perícia Judicial
promovido por esta instituição de ensino com a
carga horária de 25 (vinte e cinco) horas.

Data de Conclusão: 16/11/2017
lD do certificado: 1252475605/2017 .
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Joâo Nlcolle lUpin Noguefrn

Diretor de Ensino e Perito Médico Previdenciário

Mat.17B2029

RENATO JOSÉ LEAL DE MORAIS
C.P.F:010.411.983-70

JusMed - Consultoria e Gestão em Perrcia Médica

Ivador-Ba, 12 de Dezembro de 2018

EM PERíCIA MÉDICA PREVIDENCIÁRIA

. '.... '

em Perlcia Médica

CERTIFICADO DE APERFEiÇOAMENTO

Curso de aperfeiçoamento em Perícia Médica, para o exercICIO das
atividades Médico-Periciais inerentes a Regimes Próprios de Previdência,
não vinculados ao Regime Geral de Previdência Social, de que tratam
,a s I e i s 8 . 2 1 2 / 9 1 e 8 . 2 1 3 / 9 1
Realizado na unidade JusMed Salvador-SA, Totalizando 360 horas
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JusMED - Consultoria e Pericias Médicas Ltda.

DECLARAÇÃO

Declaramos que não possuímos em nosso quadro de pessoal empregado(s) com menos de
18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em
qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIIIdo art. 7º da
Constituição Federal de 1998 (Lei nº 9.854/99).

Juazeiro-BA, 18 de Fevereiro 2019.

fI3\,U

Diretor Administra v
ed - Consultoria e Perí 'as édicas
CNP/: 29.315.985/000 . 6

-WWW.JUSMED.ORG
EDIFíCIO MUNDO PLAZA
AVENIDA TANCREOO NEVES. N 620.
CAMINHO DAS ÁRVORES
SALVADOR - BA. CEP 40.820-660

JUSNED
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DECLARAMOS, para fins de participação no processo Iicitat6rio referente ao Pregão Presencial nO

011/2019 - Processo Administrativo nO 016/2019, que a licitante JUSMED CONSULTORIA E

PERiclAS MÉDICAS LTDA, representada tecnicamente e legalmente pelo Sr. RENATO JOSI: LEAL

DE MORAIS, médico perito, inscrito no CRM/BA 23.220, tem pleno conhecimento das condições e

peculiaridades inerentes à natureza dos serviços objeto da licitação e assumimos total responsabilidade

por esses fato e que não utilizaremos deste para quaisquer questionamentos futuros de aspectos

técnicos ou financeiros, para com o Instituto de Previdência de Juazeiro.

DECLARAÇÃO DE CONCORDÃNCIA

Concordamos com os termos da declaração acima, dando-nos por satisfeitos com as informações
obtidas e plenamente capacitados a elaborar nossa proposta para a licitação e caso vencedor, executar
o contrato.

Jua~e' o/BA, 19~ fe~ereiro de 2019.

, , .J<. rJo JD-U 4J. dJ. frlol'~i1). ~JJf>tJ 011
R,E ATO JOSÉ LEAL DE MORAIS ~

CRM/BA 23.220

0_.•R~':"":"": :~.co.l."" ~"" CI<- AAp. <:6ll'dj011
( ~OSUÉ LEITE DE L1MGU
~ Sócio Administràdor

-WWW.JUSMED.ORG
EDIFíCIO MUNDO PLAZA
AVENlD4 TANCREDO NEVES, N 620.
CAMINHO D4S ÁRVORES
S4LVAOOR • BA. CEP 40.820-660
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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Contrato de Prestação de Serviços que
entre si celebram JUSMED
CONSULTORIA E PERÍCIAS
MÉDICAS LTDA e RENATO DE
SOUZA LEAL, na forma abaixo.

/ '
~,

Pelo presente instrumento particular, de um lado, EMPRESA JUSJ\:1ED
CONSULTORIA E PERÍCIAS MÉDICAS LTDA, pessoa juridica de direito
privado, inscrita no CNPJ sob o n° 29.315.985/0001-26, com sede na Avenida Luis
Viana, n° 6462, Edf. Manhattan Empresarial, Torre East, Sala 1525, Bairro Paralela,
Salvador/BA, CEP: 41.730-101, neste ato representado pelo seu Sócio Administrador,
Sr. Josué Leite de Lima Junior, inscrito no CPF sob o n° 005.007.115-77, doravante
denominada simplesmente CONTRATANTE, e do outro lado o profissional médico
Sr. RENATO JOSÉ LEAL DE MORAIS, brasileiro, solteiro, médico inscrito no
CRM/BA 23.220, inscrito no CPF sob o nO010.411.983-70, portador da Cédula de
Identidade sob o n° 2314893, com domicilio na Rua Lucyarmo Patriota, 200, Bloco L,
Apt. 203, Vila Moco, Petrolina/PE, de ora em diante denominado CONTRATADO,
têm justo e acordado o seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO

1.1- Objetiva o presente contrato estabelecer, regras de coordenação do
desempenho das funções profissionais, entre a CONTRATANTE e
CONTRATADO, no exercicio de atividades de consultoria e perícias médicas.

1.2- Em face as características dos serviços o CONTRATADO deverá comparecer
ao estabelecimento comercial do CONTRATANTE e/ou de qualquer dos
estabelecimentos dos clientes/parceiros indicados pela CONTRATANTE,
sempre que tais serviços, por sua natureza e complexidade, demandarem sua
atuação profissional.

CLÁUSULA SEGUNDA: DA NATUREZA JURÍDICA

2.1- Do presente contrato para a prestação dos serviços profissionais, não decorre
qualquer vínculo ou obrigação de natureza societária, trabalhista e/ou ("-4;
previdenciária entre a CONTRATANTE e o CONTRATADO, nem tampouco ~
entre os clientes atuais e futuros e o CONTRATADO .

,
• ' l~

~J.De ~ .JUS~~
WIVW.JUSMED.ORG
EDIF! CIOMUNDO PLAZA
AVENIDA TANCREDO NEVES. N 620.
CAMINHO DAS ARVORES
S4LVADOR - BA. CEP 40.820-660

-
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WWW.JUSMED.ORG
EDIFíCIO. MUNDO PLAZA
AVENiD4 TANCREDO NEVES. N 620.
CAMINHO Q4S ÁRVORES
SALVADOR - 84. CEP 40.820-660

('-./

-

CLÁUSULA TERCEIRA: DA REMUNERAÇÃO

3.1- Pela prestação dos serviços aqui ajustados, o CONTRATADO, terá direito a
uma remuneração de R$ 183,00 (cento e oitenta e três reais) por hora à
disposição da CONTRATANTE.

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

4.1 Além de outras obrigações previstas neste contrato, o(a)
CONTRATADO(A) se obriga a:

a) Dar ciência a CONTRATANTE, imediatamente, por escrito, de qualquer
anormalidade que verificar na execução dos serviços, que possa comprometer
as suas atividades empresariais ou a qualidade das mesmas;

4.2. Além de outras obrigações previstas neste contrato, a CONTRATANTE se
obriga a:

a) Reembolsar todas as despesas efetuadas pelo CONTRATADO ligadas
direta ou indiretamente com o objeto do presente contrato, incluindo-se
viagens, hospedagem, alimentação, entre outros;

b) Todas as despesas serão acompanhadas de recibo, devidamente preparado e
assinado pelo(a) CONTRATADO(A);

4.3. O(A) CONTRATADO(A), não poderá transmitir obrigações advindas
deste contrato a terceiros, exceto com a anuência expressa por parte da
CONTRATANTE.

CLÁUSULA QUINTA - SIGILO E CONFIDENClALIDADE

5.1 As partes se comprometem em manter sigilo sobre as informações do
presente Contrato de Prestação de Serviço, não revelando nem transmitindo
direta ou indiretamente a terceiros.

a) Cada Parte, para fins de sigilo, obrigam-se por seus administradores,
empregados, prepostos, a qualquer título;
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b) o descumprimento da obrigação de sigilo e confidencialidade importará na
responsabilidade civil e criminal dos que estiverem envolvidos na violação das
regras de sigilo e confidencialidade de informações aqui estabelecidas e
formalizadas;

c) A infração de quaisquer disposições desta cláusula, estando ou não finalizado
os trabalhos e atividades de gerenciamento, em especial qualquer divulgação,
utilização, transferência, cessão ou alienação, intencional ou não de qualquer
informação confidencial ou não, material, documentos e informações dará
ensejo às indenizações por perdas e danos que porventura as partes venham a
sofrer em decorrência de tal falta, recaindo essas responsabilidades,
exclusivamente, sobre os signatários deste compromisso, os quais serão
apurados em juÍzo, na forma do art. 402 e seguintes do Código Civil.

CLÁUSULA SEXTA
RESOLUÇÃO

VIGÊNCIA, PRORROGAÇÃO, RESILIÇÃO E

WWW.JUS,wED,ORG
ED/FrêIO MUNDO PLAZA
AVENIDA TANCREDO NEVES. N 620.
CAMINHO DASÁRVORES
SALVADOR - 84. CEP 40.820-660

-

6.1. O presente contrato é firmado pelo prazo de 12 (doze) meses, podendo ser
prorrogado a qualquer tempo pelas partes mediante simples termo aditivo.

6.2. Eventual intenção em rescindir previamente o presente instrumento, deverá
ser comunicado com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, sem qualquer
prejuízo das obrigações financeiras pactuadas.

6.3 Cessará a responsabilidade do CONTRATADO sobre os serviços iniciados
no 30° (trigésimo) dia após recebimento de eventual notificação de rescisão.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS ALTERAÇÕES

7.1 - O presente contrato poderá ser alterado mediante acordo entre as partes,
por termo aditivo, a qualquer momento, e a CONTRATANTE se compromete a
orientar formalmente o CONTRATADO acerca de qualquer alteração de suas
normas internas, técnicas ou administrativas, que possam interferir no
relacionamento entre as partes ou no atendimento dos beneficiários.

"\:r"'
)~
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CLÁUSULA OITAVA - DO FORO

9.1 Fica eleito o foro da Comarca de Petrolina/PE para dirimir eventuais
questões ou litigios resultantes deste contrato, renunciando as partes todo e
qualquer outro, por mais privilegiadoque seja.

E por assim estarem certas, justas e contratadas, as partes firmam o presente
instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença de 2 (duas)
testemunhas, que abaixo assinam, a fim de que produza seusjuridicos e legais efeitos.

petrolin~/PD 01 dejun~o de 2018..

~ li. c1 Jl~Q ~~
JUsMÉÍ> CdNSULTORIA E PERíC~S .DICAS LTDA

\j'OSUÉ LEITE DE LIMi-\.\ "IOR
SócioAdministradora~'D~ ~. ~ /Y'~A3A~

RENA1i'0 JOSE LEAL DE MORAIS
CRM/BA 23.220

TESTEMUNHAS:

Nome: Nome:. _
CPF: CPF:

-
WWW.JUSMED.ORG
ED/Ff CIO MUNDO PLAZA
AVENIDA TANCREDO NEVES. N 620.
CAMINHOD4S ÁRVORES
SALVADOR. 84. CEP 40.820-660 ~(

\. \

JUSMED
C""SYllori. t ("l~1Ao
W>~.~~~ l~~Ó!ta
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CLÁUSULA OITAVA - DO FORO

9.1 Fica eleito o foro da Comarca de Petrolina/PE para dirimir eventuais
questões ou litígios resultantes deste contrato, renunciando as partes todo e
qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por assim estarem certas, justas e contratadas, as,partes firmam o presente
instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença de 2 (duas)
testemunhas, que abaixo assínam, a fim de que produza seus jurídicos e legais efeitos.

petrolina/PU 01 de junho de 2018.

~vÃ- ~lri Jl~o, ~~
JUsMÉD CqNSm;.,TORIA E PERidAs 'DICAS LTDA

\jOSUE LEITE DE LIMA roR
SócioAdministrador

a~-~~~Jrl~[\u!J
RENAroiàsE LEAL DE MORAIS

/

CRM/BA 23.220

TESTEMUNHAS:

Nome: Nome: _
CPF: CPF:

-IVwW.JVsMED.ORG
EOIF1CtOMUNDO PLAZA
AVENiD4 TANCREOO NEVES. N 620.
CAMINHO DAS ÁRVORES
SALVADOR- BA, CEP 40.820-660
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REGULARIDADE
FISCAL E

TRABALH ISTA
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1510212019

•
ComprO\6r.Jte de Inscrição e de Situação Cadastral

REPÚBLICA FEDERATiVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURíDICA

NÚMERO DEINSCRIÇAo COMPROVANTE DE INSCRiÇÃO E DE SITUAÇÃO DATA DE ABERTURA29.315.985/0001-26
CADASTRAL 22/12/2017

MATRIZ

(

o

NOME EMPRESARIAL

JUSMED CONSULTORIA EPERICIAS MEDICAS LTOA

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

JUSMED

CÓDIGO E DESCRiÇÃO DA ATNIDADE ECONOMICA PRINCIPAL

74.90~1-99 - Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRiÇÃO DAS ATMDADES ECONÓMICAS S!:CUNDÁRIAS

66.21-5~01 - Peritos e avaliadores de seguros
71.19~7-04 - Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho
85.99-6-04. Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
86.30-5.03 - Atividade médica ambulatorial restrita a consultas
86.30~5-99. Atividades de atenção am bulatorial não especificadas anteriormente
86.60~7-00. Atividades de apoio à gestão de saúde

CÓDIGO E DESCRiÇÃO DA NATUREZA JURíDICA

206-2 - Sociedade Empresária Limitada

I ~~TE

I
LOGRADOURO

~V LUIS VIANA

I :EP I I BAlRROIOISTRITO
. 41.730-101 '-P_A"-RA_L_EL_A -'

I
ENDEREÇO ElETR6NICO

SOANE@CASFI.COM.BR

I ;,:; ~EDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

I
SITUAÇÃO CADASTRAL

ATIVA

I MOTIVO OE SITUAÇÃO CADASTRAl.

I
SITUAÇÃO ESPECIAL_ ..

NÚMERO
6462

I MUNICiPIO
SALVADOR

I TELEFONE
(71) 3341-5362

COMPLEMENTO

EDlFICIO MANHATTAN EMPRESARIAL
TORRE EAST SALA 1525

fUFI
~

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL

22/12/2017

f DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

"'*******

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

Emitido no.dia 15/02/2019 ás 16:54:34 (data e hora de Brasília).

https:/!wNw.recelta.fazenda.gCNbr/pessoajuridicalcnpj/cnpj revalCnpj revéL Comprovante.asp

\

Página: 1/1
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PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

COORDENADORIA DE CADASTRO

ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO
PESSOA JURíDICA

Validade deste Alvará: 31/12/2019

RAZÃO SOCIAL: JUSMED CONSULTORIA E PERICIAS MEDICAS LTDA- ME

NOME FANTASIA: JUSMED

CNAE DATA INIcIO

7490-1/99 22/12/2017

6621-5/01 22/12/2017

7119-7/04 22/12/2017

8599-6104 22/12/2017

8630-5/03 22/12/2017

8630-5/99 22/1212017

8660-7/00 22/12/2017

CGA: 624.2271001-20 CNPJ: 29.315.985/0001-26

ENDEREÇO: Avenida Luis Viana Filho, 6462, EDIFICIO MANHATTAN EMPRESARIAL TORRE
EAST SALA 1525 - PARALELA

NATUREZA JURíDICA: 206-2 - Sociedade Empresaria Limitada
CONSTITUiÇÃO EMPRESA: Matriz

ATIVIDADE(S)

Outras atividades profissionais, cientificas e técnicas não
especificadas anteriormente

Peritos e avaliadores de seguros

Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho

Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial

Atividade médica ambulatorial restrita a consultas

Atividades de atenção ambulatorial não especificadas anteriormente

Atividades de apoio à gestão de saúde

TIPO DE UNIDADE:

FORMA DE ATUAÇÃO:

SITUAÇÃO CADASTRAL:

DATA DA INSCRiÇÃO:

Unidade Produtiva

Estabelecimento Fixo

Ativa Regular

22/12/2017
N° TVl: 372103 VALIDADE: Definitivo

DATA DE IMPRESSÃO: 18/02/2019

Para o exercício da atividade, se Produtiva ou Auxiliar, observar TVL e suas restrições.

CÓDIGO DE CONTROLE: 070EA1F27AA82D837E63E68981D14E32

A autenticidade deste Alvará poderá ser confirmada na página da
(http://wINw.sefaz.salvador.ba.gov.br). através do código de controle acima

Secretaria Municipal da Fazenda

~-

Num. 22715432 - Pág. 66Assinado eletronicamente por: SANDRO LUIZ DIAS BISPO - 09/04/2019 12:36:58
https://pje.tjba.jus.br:443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19040912365579900000021579126
Número do documento: 19040912365579900000021579126



05/02l!019

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

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

Nome: JUSMED CONSULTORIA E PERICIAS MEDICAS LTDA -
CNPJ: 29.315.985/0001-26,

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas. é certificado que
,não constam pendências em seu nome. relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria
da Receita Federai do Brasil (RFB) e a inscrições em Divida Ativa da União (DAU) junto à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas fiiiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alineas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nO8.212, 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.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nO1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:58:18 do dia 05/02/2019 <hora e data de Brasilia>_
Válida até 04/08/2019<'
Código de controle da certidão: 657E.11CE.00D2.8AA3
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

1/1
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GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA DA FAZENDA

Emissão: 05/02/2019 10: 13

I

'--./

Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para os efeitos dos art5.113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981. Código
Tributário do Estado da Bahia)

Certidão N': 20190360497

RAZÃO SOCIAL

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)

INSCRiÇÃO ESTADUAL CNPJ

29.315.985/0001-26'

Fica certificado que não constam, até a presente data, 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 Dívida
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 05/02/2019. conforme Portaria n' 918/99. sendo válida por 60 dias. contados a partir da data de sua
emissão.

A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS
FAZENDÁRIAS OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO hltp:llwww.sefaz.ba.gov.br

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

Página 1 de 1 RelCeI1idaoNegati va.rpt
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.' 05/02<'2019

i
".-'

Contribuinte:
Endereço:

Certidão Negativa de Débitos

PMS - Prefeitura Municipal do Salvador
Secretaria Municipal da Fazenda

Coordenadoria de Recuperação de Crédito - CRC
PGMS - Coordenadoria da Dívida Ativa

Certidão Negativa de Débitos Mobiliários/

Inscrição Municipal: 624.227/001-20
CNPJ: 29.315.985/0001-26

JUSMED CONSULTORIA E PERICIAS MEDICAS LTDA - ME /

Avenida Luís Viana Filho, N° 6462
EDIFrCIO MANHATTAN EMPRESARIAL TORRE EAST SALA 1525
PARALELA
41.730-101

Certifico que a inscrição acima está em situação regular, até a presente data,
ressalvando o direito da Fazenda Municipal cobrar quaisquer dívidas que vierem a ser
apuradas, confonne artigo 277, S 3', da Lei 7.186/2006.

Emissão autorizada as 10:21 15 horas do dia 05/02/2019,-
Válida até dia 06/05/2019.'

\_--'

Código de controle da certidão: 60F7 .3D03.1FDF.96B3.53BD.4 786.93BC. 9DC3

Esta certidão foi emitida pela página da Secretaria Municipal da Fazenda, no endereço
http://www.sefaz.salvador.ba.gov.br. e sua autenticidade pode ser confirmada utilizando
o código de controle acima.

http://servicosweb.sefaz.salva dor. ba .gov. brlsiste mal certidao _ negativa/servicos _ certidao _negativa _form .as p 1/1
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CAIX
CAIX,fJ..ECONáMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição:
Razão Social:
Endereço:

29315985/0001-26
JU5MED CONSULTORIA E PERICIA MEDICAS LTD
AV LUIS VIANA / PARALELA / SALVADOR / BA / 41730-101

( .,,--'

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

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

Validade: 23/01/2019 a 21/02/2019.

Certificação Número: 2019012304361930103582

Informação obtida em 05/02/2019, às 10:57:27.

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

https://consulta-crf.caixa.gov.brtEmpresa/Crf/Crf/FgeCFSI mprimirPapel.asp 1/1
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PÉ-,gina 1 de 1

PODER ,}UDICLzi~P.IO
JUSTIÇA DO TPABALHO

/

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
/

Nome: JUSMED CONSULTORIA E PERICIAS MEDICAS LTDA
(MATRIZ E FILIAIS; CNPJ: 29.3j5.985/0001-26

Certidão nO: 167244937/2019
Expedição: 05/02/2019, às 11:00:18/
Validade: 03/08/2019/- 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.

MEDICAS LTDA
CNPJ sob o nO
de Devedores

Consolidação das Leis do
de 7 de julho de 2011, e
do Tribunal Superior do

JUSMED CONSULTORIA E PERICIAS
(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no
NÃO CONSTA do Banco Nacional

queCertifica-se

29.315.985/0001-26,
Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da
Trabalho, acrescentado pela Lei nO 12.440,
na Resolução Administrativa nO 1470/2011
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 juridica, 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.brl
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.

DÚ"'idas e SUÇíestoes: cndt:@tst.jils.br
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"."QUALIFICAÇAO
.Ao

ECONOMICO-

FINACEIRA.

Num. 22715432 - Pág. 72Assinado eletronicamente por: SANDRO LUIZ DIAS BISPO - 09/04/2019 12:36:58
https://pje.tjba.jus.br:443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19040912365579900000021579126
Número do documento: 19040912365579900000021579126



,j. ••

I
19102/2019

P O DE R J U D I C I Á R I O
TRIBUNAL DE JUSTiÇA DO ESTADO DA BAHIA

003479677

CERTIDÃO ESTADUAL
CONCORDATA, FALÊNCIA, RECUPERACÃO JUDICIAL E

EXTRAJUDICIAL - 10 GRAU

CERTIDÃO N°: 003479677 FOLHA: 1/1

,
v

I ,'-~'

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça
(http://esaj.tjba.jus.brlsco/abrirCo nferencia.do).

CERTIFICO que, pesquisando os registros de distribuições de feitos cíveis do Estado da Bahia,
anteriores a data de 19/02/2019, verifiquei NADA CONSTAR em nome de:

JUSMED CONSULTORIA E PERICIAS MEDICAS LTDA, portador do CNPJ: 29.315.985/0001-26,
eslabelecida na Avenida Luis Viana, 6462, Edf. Manhattan Empresarial T. Easl, Sala 1525, PARALELA,
CEP: 41730~101, Sa Ivador ~ BA. ******************"'****************"'"***********"'*****************************"'******"'***

Os dados informados são de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade ser conferida pelo
interessado elou destinatário, A presente certidão abrange pesquisa no banco de dados pelo período de 20
(vinte) anos.

Certifico finalmente que o valor de R$ 15,74 foi pago através do DAJ (Documento de Arrecadação
Judiciária).

Esta certidão foi emitida pela internet e sua validade é de 30 dias a partir da data de sua emissão. Após
esta data será necessária a emissão de uma nova certidão.

Salvador, terça-feira, 19 de fevereiro de 2019.

PEDIDO N":
003479677

IIIIIIIIIIIIIIIII~IIIIIIIIIIII ~~ m 1I11111111111
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fi_= PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO. BAHIA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

ATA DA REUNIÃO PARA RECEBIMENTO E ABERTURA DOS
ENVELOPESDE PROPOSTA DE PREÇOS E HABILITAÇÃO DO PREGÃO
PRESENCIAL N° 011/2019.

Aos 20 (vinte) dias do mês de fevereiro de 2019 (dois mil e dezenove) às 09h (nove
horas) a Pregoeira da Prefeitura Municipal de Juazeiro, Sra. Tamilla Falcão de Oliveira
Nascimento, juntamente com a equipe de apoio formada por Sra. Tamilla Falcão de
Oliveira Nascimento, juntamente com a equipe de apoio formada por Clementina Joana
Soares, Maria de Sena e Silva Souza e John Williams Bezerra dos Santos, reuniu-se na
sede da Contratante, situada na Rua 15 de Julho, nO32, Mezanino, Centro - Juazeiro-BA
para, sob a coordenação da primeira, receber, abrir e apreciar os envelopes de proposta
de preços e habilitação, decorrentes do PREGÃOPRESENCIALN0 011/2019, do tipo
I\IIENOR PREÇO POR ITEM, que tem como objeto a contratação de empresa

~specializada para prestação de serviços de perícia médica visando de efetuar perícias
necessárias a concessão de auxílio - doença, readaptação funcional ou aposentadoria por
invalidez aos servidores municipais, filiados ao IPJ - Instituto de Previdência de Juazeiro-
BA.De acordo com as cópias anexas ao processo, o aviso desta licitação foi publicado no
Diário. Oficial,.dos, Municípios, Diário Oficial do Estado e Diário da Região - versão
eletrônica e na página Oficial da Prefeitura de Juazeiro na internet. Na data e horário
consignados ao preâmbulo, reunida a Comissão de Licitação, verificou-se o
comparecimento da empresa: JUSMED CONSULTORIA E PERICIAS MÉDICAS LTDA,
representada pelo Sr. Josue Leite de Lima Junior. Em seguida procedeu-se à análise dos
calhamaços, . documentais referente ao credenciamento. A empresa JUSMED
CONSULTORIA E PERICIAS MÉDICAS LTDA foi CREDENCIADAe apta à participar no
certame. Seguiu-se a. abertura dos envelopes de propostas de preços da empresa
credenciada. Seguiu-se a abertura do envelope de proposta de preços da empresa. A
empresa .JUSMED CONSULTORIA E PERICIAS MÉDICAS LTDA, foi CLASSIFICADA,
pois encontra-se de acordo com os ditames do edital que regeu o procedimento em tela.

C'\pós verificar que os valores ofertados pelo licitante presente está em consonância com o
'---preçosde referência e descrição, a Pregoeira entendeu por bem aceitar a proposta, No

empós seguiu-se a fase de lances, durante a qual se saiu vencedora a empresa JUSMED
CONSULTORIA E PERICIAS MÉDICAS LTDA, para o item licitado (R$ 294,00),
conforme mapa anexo. Em seguida procedeu-se a abertura do envelope de habilitação da
empresa. A empresa JUSMED CONSULTORIA E PERICIAS MÉDICAS LTOA, a qual
restou devidamente HABILITADA, por cumprir todas as exigências do edital do certame.
Diante da ausência de intenção de recursos o ITEM ganho. pela empresa
declarada, vencedora, .pela Pregoeira, conforme acima. especificado, ficando
desde já determinado;.a licitante vencedora que apresente,. no prazo de 48h
(quarenta e oito .horas),fa 'contar desta data, nova, proposta, nos moldes do
edital de convocação e no valor final acordado. Nada mais havendo a declarar, foi a
presente sessão dada por encerrada e a presente ata lida, achada conforme e assinada
pela Pregoeira, equipe de apoio e licitantes presentes.
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de Oliveira

.. • •

Tamilla Falcão
Nascimento
PREGOEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO. BAHIA.
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

111. de~" )~
. '. I ..

(JJu,SMEDCONSULTORIA ErERICIAS.
MEDICAS LTDA' . \1 .'
I \j

•

.• '. Clementina Joana Soares
. Membro

" •• J, "".,
John Williams Bezerra dos
Santos
Membro
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~va Souza
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Rua 15 de Julho, n° 32, Centro, Juazelrol8A.
Fone: (74) 3612,3652

, .•....
.., ,,' •.

Num. 22715432 - Pág. 75Assinado eletronicamente por: SANDRO LUIZ DIAS BISPO - 09/04/2019 12:36:58
https://pje.tjba.jus.br:443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19040912365579900000021579126
Número do documento: 19040912365579900000021579126



HOSPITAl DIA-SAO LUCAS

Oficio NQ12/2019

Juazeiro/BA, 11 de Março de 2019.

Sr!

TAMILA FALCAODEOLIVEIRA NASCIMENTO

PREGÔEiRA

PREFETURAMUNICIPAL DEJUAZEIRO/BA.

Assunto: Solicitação de cópia da ATA e da documentação de habilitação do Pregão nQ
011/2019.

Senhora Pregoeira,

Ao cumprimenta-Ia cordialmente, solicito cópia da ATA e da documentação de habilitação
referente ao processo administrativo nQ16/2019, modalidade Pregão presencial nQ 011/2019,
tipo: presencial, realizado dia 20/02/2019 as 9:00, na sede da Prefeitura Municipal de Juazeiro,
Rua 15 de Julho, n 32 - Mezanino, centro, JuazeirojBA.

Sem mais para o momento.

Atenciosamente,

DALMIR FLOR 10 PEDRA
HOSPITALDIA SÃO LUCAS
CNPJ26.633.853/0001-54

---;a;)~7:4:36;1:4:.2~OO:2~(9Q;74~9:8~1~02~.O~4~O~4--------- _
~ hospitaldiasaolucas@gmail.com @ I] ImOC • .
9 Avenida São João, nº 365, Jardim Flórida, Juazeiro-BA - CEP: 48.900-572
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO-BABIA

Secretaria de Administração

../

Juazeiro/BA, 14 de março de 2019

OFÍCIO N° 015/ 2019 - GABINETE / SEAD / PMJ

Ao Senhor
Dalmir Florêncio Pedra
Hospital São Lucas

Em atenção ao Oficio nO 12/2019, encaminhamos em anexo a documentação
solicitada.

Atenciosamente,

r

Rua 15de Julho, nO32, Centro, JuazeirolBA - CEP 48903-400- Fone (74)3612-3664
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 Para os Médicos (http://www.cremeb.org.br/index.php/para-medicos/)

 Para as Empresas (http://www.cremeb.org.br/index.php/para-empresas/)

 Para os Cidadãos (http://www.cremeb.org.br/index.php/para-cidadaos/)

CREMEB

CNPJ

29.315.985/0001-26

Razão Social

JUSMED CONSULTORIA E PERÍCIAS MÉDICAS LTDA

Nome Fantasia

JUSMED

Diretor Técnico

 Consultar

Para buscar em outros Estados, clique aqui. (http://www.portal.cfm.org.br/index.php?option=com_prestadores&

Busca de Prestadores - Sistema de Emissão de Certificados http://websemc.cremeb.org.br/home/buscaPrestador

1 of 2 07/04/2019 22:17
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Itemid=60)

NÃO EXISTE RESULTADO PARA ESSA BUSCA

Busca de Prestadores - Sistema de Emissão de Certificados http://websemc.cremeb.org.br/home/buscaPrestador
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11Governo do Estado da Bahia.m'.'Secretaria da Segurança Pública
f Polícia Civil

, ,~ '

CERTIDÃO

Emissão: 13/03/2019 às 15:55h
Unidade de Emissão: DRFR - JUAZEIRO

SIGIP - Sistema de Informação e Gestão Integrada Policial

, .,-- ,-~" "-

Gerado por: MARIVALDO MONTEIRO

Boletim de Ocorrência
Número: DRFR JUAZEIRO-BO-19-00601 Data: 12/03/2019 às 14:37h
Unidade: DRFR - JUAZEIRO
Delegado: 204098447 - MICHELE DE CASTRO SILVEIRA DIAS

Responsável Pelo Registro
Unidade: DRFR - JUAZEIRO
Servidor: 203609156 - ROSIMAR DA SILVA ROSA

Origem
Descrição: Comunicação Presencial
Número:
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 ILMA SR. TAMILLA FALCÃO DE OLIVEIRA NASCIMENTO PREGOEIRA 

DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA 

MUNICIPAL DE JUAZEIRO-BA 

 

 

 

 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 16/2019 

PREGÃO PRESENCIAL nº 11/2019 

 

   O HOSPITAL DIA SÃO LUCAS LTDA, pessoa jurídica de direito 

privado, inscrito no CPJ sob o nº 26.633.853/0001-54, com sede na Av. São João nº 

365, Jardim Flórida, Juazeiro – Bahia, CEP 48.900-572, representado por seu sócio 

diretor, DALMIR FLORÊNCIA PEDRA, vem, respeitosamente, à presença de Vossa 

Senhoria, apresentar REQUERIMENTO DE INVALIDAÇÃO DO PROCESSO 

LICITATÓRIO, ou alternativamente, a INABILITAÇÃO DA VENCEDORA EM 

JUÍZO DE RETRATAÇÃO, pelos seguintes fatos e fundamentos: 

I - DO INTERESSE DE AGIR 

   INICIALMENTE, cumpre informar que o Requerente tem legítimo 

interesse de agir no presente processo administrativo, eis que figurou como 

interessada/concorrente no processo licitatório, tendo em vista que participou da 

abertura dos trabalhos, tendo sido considerada inabilitada, em razão de confusão feita no 

momento da apresentação do Credenciamento (quando a representante da Requerente 
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confundiu-se com a expressão “Carta de Preposição” utilizada e afirmou não possuir tal 

documento, quando na realidade se tratava de expressão sinônima para designar “Termo 

de Credenciamento”). De maneira que, tem interesse em ver declarada a inabilitação da 

empresa vencedora, ante ao vício ou irregularidade que macula o processo licitatório, 

cabendo à Comissão de Licitação proceder à retratação ou invalidade dos seus próprios 

atos. 

II - DA INVALIDAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO – OMISSÃO DE 

EXIGENCIA DE COMPROVAÇÃO DE HABILITAÇÃO TÉCNICA DA 

EMPRESA - INABILITAÇÃO DA VENCEDORA EM JUÍZO DE 

RETRATAÇÃO - AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA – 

IRREGULARIDADE – VÍCIO  

   Ilustríssima pregoeira, a empresa JUSMED CONSULTORIA E 

PERÍCIAS MÉDICAS LTDA CNPJ nº 29.315.985/0001-26, foi considerada apta e 

credenciada e, ao final, foi declarada vencedora do certame em referência, em que 

pese NÃO seja uma empresa credenciada no CREMEB – CONSELHO REGIONAL 

DE MEDICINA DO ESTADO DA BAHIA ao tempo da homologação do certame. 

   O objeto do presente certame consistiu na escolha para contratação de 

empresa especializada para prestação de serviços de perícia médica visando de 

efetuar perícias necessárias a concessão de auxílio - doença, readaptação funcional ou 

aposentadoria por invalidez aos servidores municipais, filiados ao IPJ - Instituto de 

Previdência de Juazeiro-BA e as especificações descritas no ANEXO III do Edital. 

  Em que pese o Edital do Pregão 11/2019, não tenha feito nenhuma 

referência à apresentação do registro empresarial na entidade profissional de classe, ou 

seja, nenhuma exigência de comprovação credenciamento no CREMEB, a Lei de 

Licitações que rege o processo licitatório, o qual todos os entes públicos devem 

obediência, assim o faz, sendo requisito essencial ou condição sine qua non para a 

regularidade do processo licitatório, que culminará com a escolha da empresa que 

detenha todos os requisitos legais exigidos.  
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   Ilustríssima Pregoeira, o Edital ao omitir tal exigência foi de encontro 

à Lei que regula o processo licitatório. 

   A respeito da documentação de QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, dispõe o 

art. 30 da Lei de Licitações nº 8.666/93, que: 

“Art. 30. A documentação relativa à qualificação técnica 

limitar-se-á a: 

I - registro ou inscrição na entidade profissional 

competente; 

II - comprovação de aptidão para desempenho de atividade 

pertinente e compatível em características, quantidades e 

prazos com o objeto da licitação, e indicação das instalações 

e do aparelhamento e do pessoal técnico adequados e 

disponíveis para a realização do objeto da licitação, bem 

como da qualificação de cada um dos membros da equipe 

técnica que se responsabilizará pelos trabalhos; 

.....” 

   Ademais, a interpretação exarada no artigo 30, nos incisos I e II, acima 

transcritos revela, indisfarçadamente a conclusão de que a habilitação técnica, 

compreende não só a empresa, mas também seus dirigentes e prepostos, tanto que o 

parágrafo 1°, do mesmo artigo, refere-se à comprovação de ambas as capacidades, 

cuidando no seu inciso I de explicitar o modo de comprovação da capacitação técnica, 

senão veja: 

§1o - A comprovação de aptidão referida no inciso II 

do "caput" deste artigo, no caso das licitações pertinentes a 

obras e serviços, será feita por atestados fornecidos por 

pessoas jurídicas de direito público ou privado, devidamente 

registrados nas entidades profissionais competentes, 

limitadas as exigências a 
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I - capacitação técnico-profissional: comprovação do 

licitante de possuir em seu quadro permanente, na data 

prevista para entrega da proposta, profissional de nível 

superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade 

competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica 

por execução de obra ou serviço de características 

semelhantes, limitadas estas exclusivamente às parcelas de 

maior relevância e valor significativo do objeto da licitação, 

vedadas as exigências de quantidades mínimas ou prazos 

máximos;        

  No caso da JUSMED, realizando a consulta ao seu CNPJ junto ao site do 

CREMEB (www.cremeb.org.br), é de fácil constatação que esta não possui 

credenciamento àquele órgão regulador, conforme se comprova pela cópia da consulta 

anexa.  

   E nem poderia ter. É que a JUSMED não possui em seu Quadro 

Societário ou Diretor nenhum médico devidamente registrado no CREMEB. Pelo 

contrário, analisando o atual Quadro Societário da referida empresa, verifica-se que o 

seu único sócio o Sr. Josué Leite de Lima Junior, é Administrador, ou seja, não é 

formado em medicina, portanto, não é médico. 

  Tanto não possui tal documento, que o seu Sócio o Sr. Josué Leite de 

Lima Junior, de forma criminosa, fraudulenta e sem conhecimento do Sr. Dalmir 

Florêncio Pedra, teve acesso à sua senha junto ao CREMEB, na data de 09/03/2019, 

portanto, já depois de ultimada a licitação, tentou inserir o nome do Sr. Dalmir como 

sócio Diretor da JUSMED, numa nítida tentativa de credenciar sua empresa ao 

CREMEB, vide documentos comprobatórios anexos. 

  Tais fatos chegaram ao conhecimento do Sr. Dalmir, que prontamente 

registrou a Ocorrência Policial nº 19-00601, na Delegacia de Polícia de Juazeiro, 

comunicando o fato à Autoridade Policial (vide documento anexo), no sentido de 

instaurar Inquérito Policial para a apuração de crime de falsidade ideológica.  
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  Portanto, temos que, em que pese o Edital tenha se omitido com relação à 

exigência de registro ou inscrição na entidade profissional competente, qual seja, no 

CREMEB, a Lei de Licitações é clara ao exigir tal comprovação, não podendo o poder 

público, através de seus agentes dispensarem tal exigência, sob pena de incorrer em 

ilícito penal. 

   No presente caso, não é a hipótese de se argumentar que no procedimento 

licitatório, o Edital constitui Lei entre as partes é instrumento de validade dos atos 

praticados no curso da licitação, vez que “ao descumprir normas legais a Administração 

frustra a própria razão de ser da licitação e viola os princípios que direcionam a 

atividade administrativa, tais como: o da legalidade, da moralidade e da isonomia”, 

bem como os contidos no art. 3º, da Lei de Licitações, in verbis: 

“Art. 3º - A licitação destina-se a garantir a observância do 

PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA ISONOMIA e a 

selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração e 

será processada e julgada em estrita conformidade com os 

princípios BÁSICOS DA LEGALIDADE, DA 

IMPESSOALIDADE, DA MORALIDADE, DA 

IGUALDADE, DA PUBLICIDADE, DA PROBIDADE 

ADMINISTRATIVA, DA VINCULAÇÃO AO 

INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO, DO 

JULGAMENTO OBJETIVO E DOS QUE LHE SÃO 

CORRELATOS”. 

Como já se disse, o processo licitatório buscou a Contratação de 

empresa especializada para prestação de serviços de perícia médica visando de 

efetuar perícias necessárias a concessão de auxílio - doença, readaptação funcional ou 

aposentadoria por invalidez aos servidores municipais, filiados ao IPJ - Instituto de 

Previdência de Juazeiro-BA. 

No caso em tela, ver-se-á que as exigências editalícias, foram aquém 

daquelas previstas na Lei das Licitações. 
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Para o saudoso e insigne HELY LOPES MEIRELLES, “o princípio da 

legalidade é o princípio basilar de toda Administração Pública. Significa que toda 

atividade administrativa está sujeita aos mandamentos da lei e deles não pode se 

afastar ou desviar, sob pena de invalidade”. (In Licitação e Contrato Administrativo, 

Malheiros, 12ª Edição/1999, p 34). 

No mesmo sentido afirma o ilustre MARÇAL JUSTEN FILHO: 

“No procedimento licitatório, desenvolve-se atividade 

vinculada. Isso significa ausência de liberdade (como 

regra) para a autoridade administrativa. A lei define as 

condições de atuação estabelecendo a ordenação 

(sequência) dos atos a serem praticados e impondo 

condições excludentes de escolhas pessoais ou subjetivas”. 

(In Comentário à Lei de Licitações e Contratos 

Administrativos, Dialética, São Paulo, 1999, p. 65). 

   Pois bem. O legislador pátrio, com a sua sapiência instituiu dentre os 

princípios constitucionais, o da legalidade (art. 37, caput), estatuindo a vinculação ao 

princípio da legalidade também nas contratações públicas, determinando observância à 

lei de regência, que é a de n.º 8.666/93. 

   Ilustríssima Pregoeira. No preâmbulo do referido Edital de Licitação, 

assim está estampada a regência legal:  

“A licitação será regida pela Lei Federal nº 10.520, de 17 de 

julho de 2.002, pelo Decreto Federal nº 3.555 de 08 de agosto 

de 2000 e pelo Decreto Municipal nº 481/2009, de 01 de 

outubro de 2009, além de, subsidiariamente, pela Lei Federal 

n° 8.666, de 21 de junho de 1993, e alterações posteriores 

e Lei Complementar 123/06, alterada pelas Leis 

Complementares 128/2008, 147/2014 e 155/2016 e pelo 

Decreto 8.538/16.” 
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   Sendo assim, as exigências do processo licitatório deveriam ser 

efetivadas e interpretadas sempre em conjunto com a lei de regência, suporte da conduta 

do Administrador Público, nos termos da Constituição Federal, visto que o processo 

licitatório está subordinado a princípios jurídicos rígidos, como o da isonomia, da 

executoriedade das leis sem discricionariedade, da legalidade, da impessoalidade, da 

moralidade, da probidade, da publicidade.  

Todavia, não é o que se extrai do bojo do instrumento editalício, o qual 

deixou de exigir requisito ou condição sine qua non para a regularidade do 

processo licitatório, ou seja, a exigência de comprovação de documentação de 

compatibilidade com o objeto da licitação. 

Essa omissão com relação à exigência de qualificação técnica da 

empresa, ou seja, credenciamento do CREMEB no edital da presente licitação, não foi 

realizada de forma a possibilitar a participação de maior número de empresas 

interessadas pela contratação em tela, e, consequentemente, privilegiar a 

competitividade para alcançar um preço menor, ou seja, uma proposta mais vantajosa 

para a Administração, como é o caso da contratação para aquisição de bens. 

No presente caso estamos diante de licitação cujo objeto é contratação de 

empresa fornecedora de serviços técnicos específicos, como é o caso da medicina 

exercida especificamente por médicos. De modo que, omitir a exigência de registro ou 

inscrição da empresa na entidade profissional competente no edital violou a Lei de 

Licitações e infringiu princípios constitucionais, não podendo ser considerada válida. 

Assim sendo, não se pode, por amor à competição, deixar de prever 

requisitos que sejam pertinentes e relevantes ao atendimento do objeto da licitação 

perseguido, à luz do interesse público, porque não é essa a ratio legis.  

Não resta dúvida, que se faz necessário que a Comissão de Licitação 

diante das questões levantadas, invalide todos os atos do processo licitatório, ou 

alternativamente, inabilite a empresa vencedora, sob pena da administração onerar 

indevidamente a contratação. 

Num. 22715540 - Pág. 7Assinado eletronicamente por: SANDRO LUIZ DIAS BISPO - 09/04/2019 12:37:01
https://pje.tjba.jus.br:443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19040912370069600000021579205
Número do documento: 19040912370069600000021579205



Tal atitude é de todo imprescindível, vez que a eficácia de toda atividade 

administrativa está condicionada ao atendimento da lei. Na Administração Pública, não 

há liberdade nem vontade pessoal. Na Administração Pública só é permitido fazer o que 

a lei autoriza. Diferentemente ocorre no campo particular. Enquanto na administração 

particular é lícito fazer tudo o que a lei não proíbe. A lei para o particular significa pode 

fazer assim, para o administrador público significa deve fazer assim. 

Por outro lado, não se diga que o Edital previu referida exigência no item 

8.3.4 letra b.1), isto porque, tal exigência está relacionada à comprovação da 

capacitação técnico-operacional, ou seja, a qualificação de cada um dos membros da 

equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos e não da empresa, conforme 

prevê o inciso II do art. 30 da Lei de Licitações, o que não se confunde com a exigência 

do inciso I. 

Assim, como determinado pelo artigo 30 da Lei de Licitações, a 

comprovação da qualificação técnica da empresa licitante far-se-á mediante a 

comprovação do registro ou inscrição na entidade profissional competente (inciso I). Já 

a comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível e do 

pessoal técnico adequados, bem como da qualificação de cada um dos membros da 

equipe técnica será feita por atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito 

público ou privado, devidamente registrados nas entidades profissionais competentes. 

Dessa forma, temos que a ausência da exigência do registro da empresa 

no CREMEB, viola o art. 30, I da Lei 8.666/93, pois deixou de exigir requisito 

legalmente previsto na norma de regência no que tange à comprovação da habilitação 

técnica da empresa, sendo imperioso a INVALIDAÇÃO DO PROCESSO 

LICITATÓRIO, ou alternativamente, a INABILITAÇÃO DA VENCEDORA, EM 

JUÍZO DE RETRATAÇÃO. 

III - DO NÃO CUMPRIMENTO À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA EXIGIDA – 

INABILITAÇÃO EM JUIZO DE RETRATAÇÃO 

Ainda que superados os argumentos dispensados no item anterior, temos 

que ainda assim subsistem motivos pertinentes e relevantes para o reconhecimento e 
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declaração de inabilitação da empresa vencedora do certame, em virtude de ter deixado 

de cumprir as exigências legais no que toca à habilitação técnica. 

É que, previu o Edital nº 11/2019, no item 8.3.4 letra b), e c) que: 

b) A empresa deverá ter em seu quadro de funcionários, 

sócios ou profissional autônomo, médico (a) com 

especialidade em perícia médica/medicina do trabalho com 

experiência comprovada na área de perícia, devendo 

apresentar dos profissionais quem compõem a equipe técnica, 

os seguintes documentos: 

b.1) Cópia do Registro Profissional no Conselho Regional 

de Medicina – CRM; (grifos nosso) 

c) As empresas licitantes deverão apresentar Atestado de 

Visita Técnica, fornecido pelo Instituto de Previdência de 

Juazeiro - BA, em nome do licitante, informando que a 

empresa, através de seu representante legal, visitou os locais 

onde serão executados os serviços, tomando conhecimento de 

todos os aspectos físicos que possam influir direta ou 

indiretamente na execução dos mesmos. 

c.1) A visita técnica deverá ser realizada no mínimo 2 (dois) 

dias úteis antes do dia da realização do certame, devendo ser 

agendada de segunda a sexta-feira, no horário de 09:00 às 

17:00, com o Sr. Antonio Carlos dos Santos - Presidente do 

Instituto de Previdência de Juazeiro-Ba. 

c.2) A Visita Técnica, deverá ser realizada pelo representante 

legal designado pela licitante. 

c.3) Caso a licitante opte em não participar da visita nos dias 

acima estipulados, deverá a presentar, em substituição ao 

atestado de visita, DECLARAÇÃO FORMAL ASSINADA 
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PELO RESPONSÁVEL TÉCNICO, com firma 

reconhecida em Cartório, sob as penalidades da lei, que tem 

pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes 

à natureza dos serviços objeto da licitação, que assume total 

responsabilidade por esse fato e que não utilizará deste para 

quaisquer questionamentos futuros de aspectos técnicos ou 

financeiros, para com o Instituto de Previdência de Juazeiro-

BA. (grifos nosso) 

   Em contrapartida, dispôs o item 8.7 do referido Edital que: 

“8.7 - Será inabilitado o licitante que deixar de apresentar 

qualquer dos documentos de habilitação acima exigidos 

ou os apresentar em desacordo com o estabelecido neste 

instrumento convocatório.” 

Da análise dos documentos juntados pela vencedora ao processo 

licitatório, os quais o Requerente teve acesso, ficou constatado que inexiste em seu 

bojo, o documento mencionado no item 8.3.4 letra b.1), qual seja, a Cópia do Registro 

Profissional no Conselho Regional de Medicina – CRM. 

Também não se verificou dos autos, o cumprimento à exigência do 

inciso III do art. 30 da lei de Licitações, que trata da 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 da licitação, comprovação essa contida na letra c) do item 8.3.4, ou 

seja, do Atestado de Visita Técnica, fornecido pelo Instituto de Previdência de 

Juazeiro – BA, ou outro documento de que trata a letra c.3), ou seja, a DECLARAÇÃO 

FORMAL ASSINADA PELO RESPONSÁVEL TÉCNICO. 

Como já se disse em tópico anterior, cabendo aqui a sua repetição, o 

legislador pátrio, com a sua sapiência instituiu dentre os princípios constitucionais, o da 

legalidade (art. 37, caput), estatuindo a vinculação ao princípio da legalidade também 
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nas contratações públicas, determinando observância à lei de regência, que é a de n.º 

8.666/93. 

Ora, se o Edital previu para o cumprimento da qualificação técnica 

consistente na comprovação da capacitação técnico-operacional, ou seja, a qualificação 

de cada um dos membros da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos 

e não da empresa, conforme prevê o inciso II do art. 30 da Lei de Licitações, através da 

exigência de apresentação do CRM, e tal exigência não restou cumprida, não há como 

subsistir a validade da homologação do certame, eis que eivado de vício insanável. 

Do mesmo modo, pode se dizer com relação ao inciso III do mesmo art. 

30 da lei de Licitações, no que toca ao Atestado de Visita Técnica, ou 

DECLARAÇÃO FORMAL ASSINADA PELO RESPONSÁVEL TÉCNICO, em 

substituição a tal documento. 

Como se sabe, poderia V. Senhoria, declinar da apresentação de referido 

Atestado ou declaração substitutiva. Mas tal ato deveria ser convalidado mediante o 

fornecimento de um atestado ou certidão emitida nos autos, declinando da apresentação 

de tais documentos, o que não se encontra presente nos autos. 

Sendo assim, e diante do que dispôs o item 8.7 do referido Edital, de que 

“será inabilitado o licitante que deixar de apresentar qualquer dos documentos de 

habilitação acima exigidos ou os apresentar em desacordo com o estabelecido neste 

instrumento convocatório”, temos que, também, por esses motivos, deve a JUSMED 

ser declarada INABILITADA em Juízo de retratação, sob pena de incorrer a Comissão 

em ilícito penal. 

IV - CONCLUSÃO 

Por todo o exposto, requer sejam acolhidas as razões do presente 

Requerimento, para que, em vista da ilegalidade apontada, esta douta autoridade 

proceda a INVALIDAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO, ou alternativamente, a 

INABILITAÇÃO DA VENCEDORA, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO, ante a 

ausência de comprovação de credenciamento junto ao CREMEB. 

Num. 22715540 - Pág. 11Assinado eletronicamente por: SANDRO LUIZ DIAS BISPO - 09/04/2019 12:37:01
https://pje.tjba.jus.br:443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19040912370069600000021579205
Número do documento: 19040912370069600000021579205



Outrossim, requer ainda, acaso não acolhido o pedido anterior, que seja o 

reconhecida e declarada de INABILITADA da empresa vencedora do certame, nos 

termos do item 8.7 do Edital, em virtude de: 

a) ter deixado de cumprir as exigências legais no que toca à habilitação técnica 

prevista no inciso II do art. 30 da Lei de licitações e na letra b) e b.1) do item 

8.3.4 do Edital, no que toca à apresentação de cópia do CRM do médico 

contratado; 

b) bem como, de ter deixado de cumprir as exigências legais previstas no inciso III 

do mesmo art. 30 da lei de Licitações, no que toca ao Atestado de Visita 

Técnica, ou DECLARAÇÃO substitutiva, ou ainda, de ausência de certidão 

declinando a apresentação desses últimos documentos. 

 

Termos que,  

Pede Deferimento. 

 

Juazeiro-BA, 15 de Março de 2019. 

 

 

DALMIR FLORENCIO PEDRA 

HOSPITAL DIA SÃO LUCAS LTA. 

 

 

SANDRO LUIZ DIAS BISPO 

OAB/BA 29.126 

 

Segue anexo os seguintes documentos: 

 1 - Cópia da Ata de Reunião datada de 20/02/2019 

2 - Comprovação da Legitimidade do Requerente 

3 - Cópia da Consulta negativa do CNPJ da JUSMED junto ao CREMEB 

4 - Cópia do Registro de Ocorrência Policial 

5 - Cópia da Consulta Positiva do CNPJ do Hospital São Lucas junto ao CREMEB 

6 - Cópia da tela do CREMEB onde consta tentativa da JUSMED de solicitação de 

Credenciamento no CREMEB. 
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
 Primeira Câmara Cível

X

ACÓRDÃO

Classe : Reexame Necessário n.º 0000022-84.2014.8.05.0153
Foro de Origem : Foro de Livramento De Nossa Senhora
Órgão : Primeira Câmara Cível
Relator(a) : Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto
Remetente : Juiz de Direito de Livramento de Nossa Senhora Vara dos Feitos de 
Relação de Consumo Civeis e Comerciais 
Interessado : Cooba - Cooperativa de Trabalho 
Advogado : Pedro Henrique Silveira Ferreira Do Amaral Duarte (OAB: 22729/BA) 
Interessado : Marisneia Sousa Dourado 
Advogado : Antonio Marcelo Cruz Britto (OAB: 14451/BA) 
Procª. Justiça : Elna Leite Ávila Rosa 

Assunto : Atos Administrativos

ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO. 
MANDADO DE SEGURANÇA. PREGÃO. CONTRATAÇÃO 
DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SAÚDE E DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL. EXIGÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO 
TÉCNICA ATRAVÉS DE REGISTRO OU INSCRIÇÃO NA 
ENTIDADE PROFISSIONAL COMPETENTE. 
ATIVIDADES PROFISSIONAIS QUE SE ENCONTRAM 
REGULAMENTADAS EM LEI PRÓPRIA. LEGALIDADE 
DO ATO. DESCRIÇÃO DO CUSTO DO SERVIÇO OBJETO 
DO CERTAME NO EDITAL OU INFORMAÇÃO NO 
INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO QUANTO AOS MEIOS 
PARA OBTER TAL DADO. AUSÊNCIA. SEGURANÇA 
CONCEDIDA. SENTENÇA MANTIDA EM REEXAME 
NECESSÁRIO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Reexame Necessário n° 

0000022-84.2014.8.05.0153, remetidos pelo Juiz de Direito da Vara dos Feitos de Relações 

de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Livramento de Nossa Senhora.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do 

Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONFIRMAR A SENTENÇA, 

em sede de Reexame Necessário.

Trata-se de Reexame Necessário da decisão terminativa prolatada pelo MM. 

Juiz de Direito da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da 

Comarca de Livramento de Nossa Senhora, que, nos autos do Mandado de Segurança n° 

0000022-84.2014.8.05.0153, impetrado pela COOBA – COOPERATIVA DE TRABALHO 

fls. 1
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concedeu a ordem pleiteada, para determinar “a anulação do Edital de Pregão Presencial 

n° 004/2014”, a fim de retificá-lo para “inserir os valores estimados para a contratação 

dos serviços ali pretendidos ou fazer referência ao local em que” essas informações 

poderão ser obtidas.

Em virtude de refletir, satisfatoriamente, a realidade dos atos até então 

praticados no curso do presente processo, adota-se o relatório alinhavado na sentença de 

fls. 166/167.

O Magistrado a quo salientou que a exigência de qualificação técnica no 

procedimento licitatório sub examine, através de registro ou inscrição na entidade 

profissional competente, não seria ilegal. Por outro lado, o Edital n° 004/2014 estaria 

eivado de nulidade, por ausência de valor estimado, vez que “não apresenta em nenhum 

item os valores máximos ou mínimos para a prestação dos serviços” nem informa aos 

interessados o meio para obter esses dados.

Não houve recurso voluntário de qualquer das partes, conforme certidão de fls. 

176.

Encaminhados os autos ao Ministério Público, a digna Procuradora de Justiça 

opinou pela manutenção da sentença em reexame necessário (fls. 183/186).

É o relatório. Decido.

Examinando-se os fólios, verifica-se que, tendo a matéria controvertida sido 

escandida e a sentença fundamentada, esta não merece qualquer reparo.

Ab initio, cumpre destacar o que dispõe a alínea a do inciso III do art. 8° do 

Decreto n° 3.555/2000:

Art. 8º A fase preparatória do pregão observará as seguintes regras: 
(...) III - a autoridade competente ou, por delegação de 
competência, o ordenador de despesa ou, ainda, o agente 
encarregado da compra no âmbito da Administração, deverá: a) 
definir o objeto do certame e o seu valor estimado em planilhas, de 
forma clara, concisa e objetiva, de acordo com termo de referência 
elaborado pelo requisitante, em conjunto com a área de compras, 
obedecidas as especificações praticadas no mercado; 

Da análise do Edital de Pregão Presencial n° 004/2014, confere-se que não 

foram estabelecidos os valores mínimos e máximos referentes à prestação de serviços, 

fls. 2
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tampouco indicado aos interessados onde poderiam encontrá-los, contrariando a norma 

supracitada, além do princípio da publicidade, como bem pontuado pela Procuradoria de 

Justiça, em seu parecer (fl. 186):

Assim, há de se concluir que a digna magistrada de piso, diante do acervo 
probatório carreado aos autos, em cotejo com a legislação vigente, não teria 
alternativa senão conceder a segurança vindicada, a fim de determinar “a 
anulação do Edital do Pregão Presencial n° 004/2014, que deverá ser retificado 
a fim de inserir os valores estimados para a contratação dos serviços ali 
pretendidos ou fazer referência ao local em que referidas informações possam 
ser obtidas” (fl. 173).
 

Por outra senda, a exigência de qualificação técnica no procedimento licitatório 

sub oculi, através de registro ou inscrição na entidade profissional competente, não é ilegal 

nem obsta o caráter competitivo do certame, que tem por objeto a contratação de serviços 

de gerenciamento de saúde do Município de Livramento de Nossa Senhora, referente aos 

profissionais relacionados no Anexo II do Edital, cujas atividades se encontram 

regulamentadas em Lei própria, não se podendo afastar, por isso, o disposto no art. 30, 

inciso I, da Lei n° 8666/93.

Ex positis, CONFIRMA-SE, na integralidade, a sentença recorrida, em sede de 

reexame necessário.  

Sala de Sessões,           de                                 de 2015.

PRESIDENTE/RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

fls. 3
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ACÓRDÃO

Classe : Apelação n.º 0150977-79.2006.8.05.0001
Foro de Origem : Salvador
Órgão : Terceira Câmara Cível
Relator(a) : Desª. Rosita Falcão de Almeida Maia
Apelante : Municipio do Salvador 
Proc. Munícipio : Luciana Barreto Neves 
Proc. Munícipio : Wilson Chaves de França 
Apelado : Macro Terceirizacao de Mao de Obra Ltda 
Advogado : Luciana Maria Minervino Lerner (OAB: 12159/BA) 

Assunto : Liquidação / Cumprimento / Execução

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE 
SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. HABILITAÇÃO. 
EXIGÊNCIA DE INSCRIÇÃO NO CONSELHO REGIONAL DE 
ADMINISTRAÇÃO. COMPATIBILIDADE COM O OBJETO LICITADO. 
EXIGÊNCIA DE PATRIMÔNIO MÍNIMO LÍQUIDO. PLAUSIBILIDADE, 
CONSUBSTANCIADA NA LEI 8666/93. APELO PROVIDO.
A obrigatoriedade de registro nos Conselhos Profissionais, vincula-se à atividade básica 
ou à natureza dos serviços prestados. Assim, notório que empresas de conservação e 
limpeza devem ter lastro na área de Administração, haja vista as atividades de 
gerenciamento e execução de atividades laborais, o que justifica a exigência do registro 
no CRA. 
Nos termos do art. 31, da lei n°8.666/93, o edital poderá exigir, a título de comprovação 
da capacidade econômico-financeira da empresa participante, capital mínimo ou valor 
do patrimônio líquido em até 10% (dez por cento) do valor da contratação. O índice de 
liquidez geral - ILG, visa a demonstrar a situação financeira favorável da empresa, 
evitando-se assim prejuízo à administração pública. 
Apelação conhecida e provida, inclusive em reexame necessário.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos Apelação Cível em Mandado de 
Segurança n° 0150977-79.2006.805.0001-0 em que figura como apelante Município do 
Salvador e Apelado Macro Terceirização de Mão de Obra.

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível, por 
unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO APELO, inclusive em reexame 
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necessário, pelas razões a seguir expendidas.

Adoto o relatório da sentença de fls. 132/139 proferida pelo MM Juízo de 
Direito da 7ª Vara da Fazenda Pública que, nos autos do Mandado de Segurança 
impetrado por Macro Terceirização de Mão de Obra em face de ato praticado pelo 
presidente da Comissão Central Permanente de Licitação da Secretaria Municipal de 
Administração, concedeu parcialmente a segurança pleiteada tão somente para 
determinar a anulação dos itens 11.2.3, “a” e 11.2.4, “c”, ambos do Edital do Pregão 
Eletrônico-SEAD n.º 106/2006. Sentença submetida ao duplo grau de jurisdição.

Irresignado, o Município de Salvador interpôs apelação(fls. 141/149). Em 
síntese, averbou a necessidade de reforma da sentença, com base nos seguintes 
argumentos:

ñ as cláusulas insertas no edital tem amparo na Lei 8.666/93; 
ñ a exigência de comprovação de capacidade técnica e financeira, exigida no 

certame, mostra-se compatível com a natureza e complexidade dos serviços 
licitados;

ñ a necessidade de registro da empresa contratada no CRA, encontra amparo na 
legislação em vigor( Lei 4.769/65) e na natureza do serviço prestado;

ñ a exigência de qualificação econômico-financeira visa à capacitação dos 
interessados de despender recursos financeiros necessários à consecução do 
objeto licitado. 

Ao final, pelo provimento do apelo.

Transitou in albis o prazo para apelada apresentar as Contrarrazões, conforme 
certificado às fls. 155.

Às fls. 173, o ministério público afirmou falta de interesse em recorrer.

Em parecer de fls. 181/190, a douta Procuradoria de Justiça opinou no sentido de 
conhecer e dar provimento parcial ao apelo e à remessa necessária, “no sentido de ser 
mantido o decisum a quo tão somente no que pertine à nulidade do item 11.2.3, “a”, 
reconhecendo-se, entretanto, a validade concernente ao item 11.2.4,”c”, que prevê a 
exigência do índice de liquidez geral com valor igual ou superior a 1,0, em razão de 
atender ao interesse público”(fls.190).

Os autos foram distribuídos à Terceira Câmara Cível, cabendo-me, por sorteio, a 
função de Relatora.  Após o cumprimento do quanto por mim determinado no 
despacho de fls. 192, elaborei o presente relatório e tratando-se de feito que independe 
de revisão, submeto aos demais membros desta E. Corte o meu voto.
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VOTO: 

Conheço do recurso, vez que presentes seus pressupostos de admissibilidade. 

Cinge-se a controvérsia em verificar a legalidade dos requisitos exigidos, no 
edital de licitação n. 107/2006, para contratação de serviços de limpeza e conservação 
predial, para habilitação dos interessados. 

Insurgiu-se a impetrante, através de mandado de segurança, sob a alegação de 
que ficou impossibilitada de participar do pregão eletrônico- SEAD n. 106/2006, haja 
vista a existência de vícios insanáveis presentes nos requisitos para qualificação técnica. 
Isso porque a Administração, contrariando as disposições da lei de licitações, 
determinou aos licitantes a apresentação de registro de CRA-Conselho Regional de 
Administração, bem como a comprovação de patrimônio líquido mínimo de R$ 
485.000,00 e Índice de Liquidez Geral maior ou igual a 1. 

A sentença irresignada concedeu parcialmente a segurança. 

Da legalidade da exigência de comprovação de registro e regularidade junto 
ao Conselho Regional de Administração-CRA- item 11.2.3, “a”(fls. 35)

Aduz o apelante que a exigência impugnada encontra amparo no art. 30, I da Lei 
8.666/93, que assim estabelece:

Art. 30. A documentação relativa à qualificação técnica 
limitar-se-á a:

I-registro ou inscrição na entidade profissional 
competente;

Ainda, oportuno gizar que o edital do pregão descreve, às fls. 30, item 3, o 
objeto da licitação, in verbis:

“ Constitui objeto da presente licitação a contratação de 
pessoa jurídica para a prestação de serviços de limpeza e 
conservação, com fornecimento de material, manutenção 
predial e apoio operacional, no âmbito da Secretaria 
Municipal da Educação e Cultura- SMEC”. 

Nesse sentido, insta reconhecer vinculação entre o objeto descrito acima e a 
exigência de registro junto ao CRA- Conselho Regional de Administração. 
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O art. 2º , alínea “b”, da lei 4769/65, que dispõe sobre o exercício da profissão 
de técnico de Administração, estabelece que :

Art 2º A atividade profissional de Técnico de 
Administração será exercida, como profissão liberal ou 
não, mediante: 

b) pesquisas, estudos, análise, interpretação, planejamento, 
implantação, coordenação e controle dos trabalhos nos 
campos da administração VETADO, como 
administração e seleção de pessoal, organização e 
métodos, orçamentos, administração de material, 
administração financeira, relações públicas, administração 
mercadológica, administração de produção, relações 
industriais, bem como outros campos em que êsses se 
desdobrem ou aos quais sejam conexos; 

c) VETADO. 

Ainda, em consulta ao site institucional do CRA/BA( www.cra-ba.org.br), 
verifica-se os serviços que estão sujeitos à fiscalização pelo CRA/BA, dentre os quais, 
serviços gerais e administrativos, inclusive locação de mão de obra em geral.

Assim, notório que empresas de conservação e limpeza devem ter lastro na área de 
Administração, haja vista as atividades de gerenciamento e execução de atividades laborais, o 
que justifica tal exigência do registro no CRA. 

Com razão a insurgência do apelante nesse aspecto.

Exigência de demonstração contábil que comprove a boa condição 
financeira da empresa também pela apresentação de índice de liquidez igual ou 
maio que 1- item 11.2.4, “c”- fls.36

Com razão, a irresignação. Isso porque tal requisito certifica que a empresa 
contratada possui idoneidade financeira para suportar as dívidas exigíveis, bem como 
possui recursos disponíveis para o seu adimplemento. Para corroborar, o art. 31, da lei 
8666/93, precisamente o § 5º, in verbis:

Art.31.A documentação relativa à qualificação econômico-
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financeira limitar-se-á a:

§ 5º A comprovação de boa situação financeira da 
empresa será feita de forma objetiva, através do cálculo de 
índices contábeis previstos no edital e devidamente 
justificados no processo administrativo da licitação que 
tenha dado início ao certame licitatório, vedada a 
exigência de índices e valores não usualmente adotados 
para correta avaliação de situação financeira suficiente ao 
cumprimento das obrigações decorrentes da licitação. 
(Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994).

Assim, demonstrado que a Lei nº. 8.666/93, no artigo supramencionado, permite 
a exigência de comprovação da capacidade econômico-financeira dos licitantes através 
de índices aptos à aferição da possibilidade de cumprimento dos compromissos 
assumidos a partir da adjudicação do objeto licitado. 

Referidos índices de liquidez indicam a idoneidade financeira das empresas 
concorrentes, a fim de atestar a possibilidade de cumprimento das cláusulas de eventual 
contrato a ser firmado com a Administração.

De mais a mais, não vislumbro ilegalidade em tal exigência, consubstanciada na 
grande expressão econômica e na necessidade de segurança na contratação.

Nessa mesma linha de intelecção, a jurisprudência:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - 
LICITAÇÃO - COMPROVAÇÃO DA CAPACIDADE 
ECONÔMICO-FINANCEIRA POR MEIO DE ÍNDICES 
DE LIQUIDEZ - POSSIBILIDADE - EXIGÊNCIA DE 
CERTIDÕES E LICENÇAS COMPROVANDO 
QUALIFICAÇÃO TÉCNICA - 
IMPRESCINDIBILIDADE À REGULAR EXECUÇÃO 
CONTRATUAL E COMPATIBILIDADE COM O 
OBJETO DO CERTAME - MANUTENÇÃO DAS 
CONDIÇÕES DO EDITAL. Não se vislumbrando a 
exorbitância dos índices de liquidez exigidos no edital em 
referência ao mercado em que se insere o certame, deve 
prevalecer a presunção de razoabilidade e legitimidade das 
condições impostas no instrumento convocatório. É 
possível a exigência de licenças e certificados não 
inseridos no rol do art. 30 da Lei 8666/93, desde que 
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sejam imprescindíveis à averiguação da capacidade 
técnico-operacional das empresas concorrentes, bem como 
compatíveis com o objeto do certame. (Agravo de 
Instrumento n° 1.0056.09.211986-8/001 - comarca de 
Barbacena - agravante(s): João Batista Costa Sad - 
agravado(a)(s): Dinâmica Administração Serviços e Obras 
Ltda - relatora: Exmª. Srª. Desª. Sandra Fonseca, TJMG, 
publicado em 15.01.2010). 

Forte em tais considerações e sem mais delonga, DOU PROVIMENTO AO 
RECURSO interposto, inclusive em reexame necessário, para considerar válidos os 
itens 11.2.3, “a” e 11.2.4, “c” do edital. 

Sala das Sessões,     de  de 2012.

Presidente

Rosita Falcão de Almeida Maia
                                      Relatora

Procurador(a)  de Justiça
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