
ESTADO DO PARA 
PODER EXECUTIVO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE RURÓPOLIS 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
CNPJ: 12.352.50110001-16 	E-Mail:  semsartirghotmail.com  

TERMO DE REFERÊNCIA 

I. DO OBJETO• 4istioa.'e 

	

.1 	Contratação para prestação de serviços médicos em clinica geral através de pessoa física 
para realizar atendimento ambulatorial em atendimento de pacientes suspeitos e confirmado de 
COVID-19, em caráter emergencial para suprir as necessidades da secretaria municipal de saúde 
de Rurópolis em decorrência da pandemia do Covid-I9. 

Z. DO TERMO 

	

2.1 	Este termo de referência foi elaborado pcla Secretaria Municipal de  Sande,  As dúvidas 
poderão ser sanadas junto ao referido setor. 

3. DA JUSTIFICATIVA 
3 1 	A presente solicitação de licitação se faz necessária pois se trata de um serviço 

essencial a contratação de pessoa física, para prestar serviços médicos em clinica geral em 
atendimento caráter emergencial para suprir as necessidades da secretaria municipal de saúde de 
Ruropolis em decorrência da pandemia do Covid-19 

Objetiva atender dispositivo legal que respalde a contratação direta CONSIDERANDO 
o Estado de Emergência em  Sande  Pública de importância Nacional decretada pelo Ministério da  
Sande  em virtude da disseminação global da infecção humana pelo Coronavirus (COVID-19), e 
pela necessidade de estabelecer um plano de resposta efetiva, especialmente, plano efetivo de 
saúde publica em nossa cidade para garantir a prevenção investigação e tratamento do novo 
Coronavirus para nossa população. Trata-se de um  virus  de  RNA,  filogeneticamente  proximo  a 
outra coronavirus altamente ietrais: MERS-COV e  SA  RS-COV. O SARS-COV 2 causa sintomas 
respiratórios semelhantes ao da influenza e é transmitido de pessoa a pessoa, embora ainda pouco 
se saiba sobre a extensão da capacidade de transmissão entre humanos. Inicialmente restrito a  
Wuhan,  o SARS-cov2 se disseminou rapidamente para vários outros paises, atingindo todos 
continentes. 

Ao caso em comento, aplica-se a hipotese preconizada o  art.  24, Inciso IV da Lei Federal 
n° 8.666/93, alterada c consolidada. 

"An. 24,- E dispensável a licitação": 

IV- "nos cases de emergência ou de calamidade pública, quando 
Caracterizada urgência de atendimento de sutuação que possa 
ocasionar prjuizo ou comprometer a segurança de pessoas, obras, 
serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, e 
somente para os bens necessários ao atendimento da situação 
emergencia ou calamitosa e para as parcelas de obras e serviços 
que possam ser concluidas no prazo miximo de 180 (cento e 
oitenta) dias consecutivos e ininterruptos, contados da ocorrência 
da emergência ou calamidade, vedada a prorrogação dos 
respectivos contratos" 
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É de se inferir das transcrições acima que a dispensa de licitação, prevista no  art.  24, IV da Lei 

8.666/93,  so  deve ocorre por razões de interesse público, como no caso de análise. Obviamente, 
nesse casos, a realização da licitação viria tio somente sacrificar o interesse público, motivo pelo 
qual o legislador concedeu ao administrador a faculdade de dispensa o certame nos casos 
expressamente previstos. 

A contratação direta por emergência visa a eliminação dos riscos de prejuízos, atendendo, 
contudo, as limitações impostas pela lei, em seu aspecto procedimental, submetidos a Carta 
Magna, especificamente ao caput do  art  37. visando a análise e julgamento de propostas em estrita 
conformidade com os princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, a igualdade, da 
economicidade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento 
convocatorio, do julgamento objetivo e outros que lhe são correlatos bem como previsão legal da 
Lei Federal N° 13.979, de 06 de Fevereiro de 2020 e da Media Provisória 96 de 20 de Março de 
2020. E entre elas, a medida provisória 927/2020 e a  MP  936/2020. 

Sendo Assim necessário a Contratação para os atendimentos no posto de sonde Loreci. 

4. CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS 	•?-0:;,;p41ta-,WkatIA",1-: .  
4.1 	Os serviços a serem solicitados enquadram-se na classificação de bens comuns, nos 
termos da Lei  it'  10.520, de 2002. 

S. MÉTODOS DE SUPRIMENTO E PAGA MENTO. • 4.74. 	 atsiI 
5.1 	0 fornecimento  sera  efetuado em conformidade com a necessidade diária do contratante, 
com prazo de prestação do serviço imediato, contados a partir do recebimento da requisição 
assinada pelo responsável nomeado pela Secretária Municipal de  Sande,  e enviada por  e-mail  ou 
outro meio fisico ou eletrônico 

5.2 o pagamento  sera  efetuado em no  maxim°  30 dias após o recebimento e atesto pelo fiscal do 
contrato através de transferência a conta corrente do fornecedor, indicada por este, e deverá 
constar no contrato e na observação da  NF.  Em sendo necessário a substituição da conta corrente 
o fornecedor indicará uma nova conta por oficio solicitando a substituição. Os dados bancários 
deveram constar BANCO, AGENCIA E NUMERO DA CONTA CORRENTE e 
obrigatoriamente ser em nome do contratado 

6. AVALIAÇÃO DO CUSTO / PESQUISA DE PREÇOS :1-?..f-174Etarofgegii 
6.1 	0 custo estimado total do presente contratação é de RS 
6.2 	0 custo estimado foi apurado a partir do mapa de preços constante no proccsso 
administrativo, elaborado com base em orçamentos recebidos de empresas especializadas, em 
pesquisa de mercado 

"OBRIGAÇÕES DA ÇONTRATADA 
7.1. 	Além da exigidas em Lei 8.666/93, dayera: 

7.1.1 prestar os serviços, nas especificaçees contidas neste termo de referencia; 

7.1.2 prestar todos os serviços licitados no preço, forma e prazo estipulados na proposta de 
preços vencedora no certame; 

7.1.2.3 prestar os serviços do objeto nas quantidades indicadas pelo órgão requisitante em cada 
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nota de requisição/e ou empenho, da qual constarão: data de expedição, especificações, 
quantitativo, prazo, local de entrega e preços unitário e total. 

7.1.2 Responsabilizar-se por todos os ônus, encargos, perdas e danos em virtude da 
execução do fornecimento; 
7.1.3 Indicar um preposto devidamente habilitado, com poderes para representá-lo em 
tudo o que se relacionar com o fornecimento objeto do registro; 
7.1.4 Arcar com todas as despesas relativas a prestação dos serviços e todos os tributos 
incidentes, devendo efetuar os respectivos pagamentos na forma e nos prazos previstos em 
Lei 
7.1.5 Nos preços propostos deverão estar inclusos todos os tributos, encargos sociais, 
trabalhistas e fmanceiros, taxas, seguros. frete até o destino e quaisquer outros ônus que 
porventura possam recair sobre a execução do objeto do presente, os quais ficarão a cargo única 
c exclusivamente da Contratada. 
8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE  
8.1. Efetuar a fiscalização c o acompanhamento do objeto solicitado; 

8.2. Efetuar o pagamento A contratada de acordo com as condições de preços e prazos 
estabelecidos. 

MEMEngt&O PESERY&Çø 
9.1 A administração rejeitará, no todo ou em parte, a prestação de serviço em desacordo com os 
termos do Edital e seus anexos. 
9.2 Os Serviços que trata esta licitação deverão obedecer As especificações constantes no Edital e  
sous  anexos. 
10. MEDIDAS ACAU'TELADORAS 	 ,4rardavfnssittQz.. 

	

10.1 	Consoante o ar/go 45 da lei n° 9.784, de 1999, a administração publica poderá, sem a 
prévia manifestação, sem a prévia manifestação do interessado, motivadamente, adotar 
providencias acauteladoras, inclusive retendo o pagamento, cm caso de risco iminente, como 
forma de prevenir a ocorrência de dano dificil ou impossível reparação. 

10.2 A suspensão ou revogação do contrato sempre que houver atraso injustificado ou recorrente, 
na entrega dos serviço  quo  cause danos ao contratante ou as munícipes. 
11. CONTROLE DA EXECUÇÃO 

	

11.1 	Nos termos do  art.  67 Lei ir 8.666;  de 1993,  sera  designado representante para 
acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando cm registro próprio todas as ocorrências 
relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou 
defeitos observados. 

	

11.2 	A fiscalização de que trata, não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, 
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições 
técnicas ou vícios redibitórios, c, na ocorrência desta,  nib  implica em corresponsabilidade da 
Administração ou de seus agentes e prepostos,  tie  conformidade com o  art.  70 da Lei n°  8.666, de 
1993. 

	

11.3 	0 representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências 
relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos 
funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das 
falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos A autoridade competente para as 
providencias cabíveis. 
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12. DAS INFRAÇÕES E DAS SA.NÇõES ADMINISTRATIVAS 

12.1 As sanções administrativas serão aplicadas cm conformidade com a lei 8666/93 Artigos 
77 a 87 e seus parágrafos e incises; 

12.2 Multa de 0,5% (meio centésimo) e será aplicado sobre o saldo contratual; 

12.3 retenção dos créditos junto a prefeitura ato? limite do dano causado a administração. 

12.4 impedimentos de contratar  corn  a administração pelo período de 2(anos) anos. 

II DA ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO 
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA EXECICIO 2021 

10 122 0005 2.063 — Ações de Enfrentamento ao Covid 19. 
3.3.90.36.00 — Outros Serv. De Terceiros pessoa fisica 

14.00 CONTRATO 

14.1 constarão o valor do credito orçamcntario, podendo ser aditivado no ate 20%, cm 
conformidade com a lei 8666/93 Artigo 65 e seus parigrafos e incisos nela previstos. 

14.2 0 contrato terá vigência determinada cm clausula própria e constará inicio e termino da 
vigência podendo ser aditivado ou prorrogado na forma da lei 8.666/93 artigos 57 parágrafos e 
incisos nele previsto. 

15. DA ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO 

15.1 QUADRO DE NECESSIDADES 

Lote 01 

1-  ITEM DISCRIMINA CÃO UNID QUANT 

/ 
CONTRATAÇÃO DE PESSOA F1SICA MEDICO EM CLINICA 
GERAL PARA REALIZAR ATENDIMENTO AMBULATORIAL 
DIARIO NO POSTO DE SAUDE LORECI. 

MESES 09 

Ruropolis, 10 de Maio de 2021. 

44411 1  FRANCISCA S 	HOMER 
Secr. Mun d Saóde/RUR  

Decreto  3/2021 
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Angeles Montalvo Carrier. /Masora& Jurkkos ore 
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CERTIFICO:  Due la Erma del funcioneno  que  antecede 
es  autentica por  la somejanZa QUO Werth) con la gut 
acosternbra a user on sus acres Olicintes.  

Dado  tin La Habana a Ins 29dIas do' rags cs, etil‘4 

de 202V. 

Dr. Jose Luis Di  Fabio 
Representante  OPVOMS en Cuba 
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Republica de Cuba Ministerio de  Relaciones Exteriores  
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Aos oito dias do mês de janeiro do ano dois mil e quinze, eu, MONICA  SOMBER RAM  

TRADUTORA PÚBLICA JIMARIEITADA, matricula N° 255. nomeada pela Junta Comercial 

do estado do Rio Grande do Sul e Perita Especialista em  Lingua  Espanhola. 

devidamente autorizada pelo Tribunal de Justiça - RS, traduzo para o português o 
DIPLOMA exarado em idioma espanhol, registrado no Livro n°2 - Folio 950, a seguir com 

o seguinte teor: 
Escudo - REPUBLICA DE CUBA - O Reitor da Escola Latino-americana de Medicina - No uso das 
faculdades que  the  são conferidas e a pedido do Decano da Faculdade, expede o presente Titulo de 
Doutora em Medicina em favor de ANA CRISTINA DOS SANTOS ALVES - Em razão cia mesma ter 
cumprido os requisitos estabelecidos para os estudos da especialidade e ter realizado os exercicios 
correspondentes para a culminação dos mesmos, no dia 14 do mês de outubro de 2014. Em testemunho 

do qual subscreve na Cidade de Havana. aos 15 dias do  mass  de outubro de 2014. Firma ilegível - 
Decano(a) - Firma ilegivel - Reitor - Referendado: Firma ilegivel — Secretário(a) Geral. - Registrado no 

volume 10 folha 115 número 2869 do livro correspondente da Secretaria deste Centro de Educação 

Superior. - Registrado no volume 4 folha 78 número 4880 do livro correspondente da Secretaria da 

Faculdade de Ciências Medicas  Matanzas.  
Consta no verso: Carimbo com os dizeres: Lic.  Victor  Publio Bermejo Bencomo, Lic. Maria de Los 

Angeles MantaNo Carrid, Assessores Juridicos do Ministério de Saúde Púbhca. pela presente: Certifico:  
Cue  a assinatura do funcionário que antecede é autêntica por semelhança que guarda com a que 
costuma usar nos seus atos oficiais. - Dado na Cidade de Havana aos 29 de outubro de 2014. - Firma 
iteglvel - Consta canmbo do Ministério de Saúde Publica - Direção Juridita Salus Populis - Suprema 
Lei, com escudo. Assinatura do  Dr.  Jose Luis  Di  Fabio - Representante OPSIOSNI em Cuba. Isento 

Impostos Documentos - Lei 113, Tftulo VI. Artigo 220 - Ministério Finanças e Preços. 
Carimbo com os dizeres: DD 005734 - REPUBLICA DE CUBA - MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES 
EXTERIORES, DACCRE - CERTIFICO: Que é autentica a assinatura do funcionário que autoriza este 

documento que antecede, por semelhança que guarda com a que consta no registro e  con  a que 

costuma usar nos atos oficiais - Em fé do que autorizo a presente com minha assinatura s samba deste 

ministério. Funcionário autorizado a certificar os Reconhecimentos de firmas em Documentos expedidos 
para surtir efeito no estrangeiro. Dado em Havana 29  OUT.  2014 -  Daisy  Morejen  Diaz  - MINREX12267. 
Constam carimbos, selo consular e declarações da Embaixada do Brasil em Havana reconhecendo por 
semelhança a assinatura neste documento de  Daisy  Morejón  Diaz.  funcionaria da DACCRE, do 
Ministério das Relações Exteriores de Cuba. Código de barras: 521000MI - Solicitação n° 410.2.141117-
000013 - Assinatura de Eulina Almeida Negry - Vice-Cônsul. Havana, 18 de novembro de 2014. 
Carimbo da Embaixada da Republica Federativa do Brasil - Havana 
Nada mais continha o referido documento, que fielmente traduzi para o vernáculo, conferi:  achei 
conforme e dou fé. Esta tradução não implica julgamento sobre a forma, a autenticidade a/0u o conteúdo 
do documento traduzido. Uruguaiana - RS. 
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Republica Federativa do Brasil 

Ministério da Educação 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE  SAO  PAULO 
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A Universidade Federal de São Paulo concede 0 presente certificado a ANA CRISTINA DOS SANTOS ALVES, C.P F. 

333.663.408-35, pela conclusão do Curso de Especialização em SAÚDE DA FAMÍLIA ,  Area  de conhecimento SAÚDE 

PÚBLICA, realizado de acordo com a Resolução 01/2007 do Conselho Nacional De Educação, no período de 

12/09/2016 a 17129/2017, compreendendo 420 horas teóricas!  
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE  SAO  PAULO 
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vInoulado as processo 

rP 20110027 (sistsma eM C). 
registrado em 0 	'I!, 
sob o N.° 1312 
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UNIVERSIDADE  FEDERAL 
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Lato Sensu 055152/2017 

Declaração de Conclusão 

Declaro para os devidos fins, que ANA CRISTINA DOS SANTOS ALVES, CPF 
33366340835 concluiu o Curso de Especialização em SAÚDE DA FAMÍLIA 72, 
da Universidade Federal de  Sao  Paulo regulamentado de acordo  corn  a 
Resolução 01/2007 do Conselho Nacional de Educação, no período do 
12/119/2016 a 17/09/2017. compreendendo 420 horas teóricas. 

Declaração emitida em 20/12/2017 as 09:42:08 (Horário  dc Brasilia),  sob o 
código 905V:A5RB:608E:ON2Z 
A autenticidade deste documento poderá ser confirmada no endereço 
http:/hvww.proex.unifesp.briespecializacao/verilicacao-da-autenticidade com as 
informações acima de data, nora e código. 
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HISTÓRICO DE ESPECIALIZAÇÃO 

Nome do Aluno: ANA CRISDNA DOS SANTOS ALVES 

Custo: SAÚDE DA FAMILJA 

Irdclo do Curso: 12109/2018 	Tinian°  dO  Curt*:  17M/2017 

Cargo  Molina  total: 420 	Nota  di  Monografia: ti 

Titulo da Monografia:  HABIT()  DE RIMAR NOS TRABALHADORES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JARDIM CIDADE PIRITUBA 

C.P.F.: 333.883.408-35 

Discipline Cargo 
Horatio (h) 

FresIliricla  
(%) 

Nota Professores  Quallficartio 
(Titulacio) 

petormoarnas Steals Os Sege 40 109 8.7 Prof(t).  SILVIO CARLOS  COEU10 DE A DOuTOR  

letiva  so 100 13 Prol(a) RtiA MARIA  UNO  TARCA  DOUTOR  

Mao de Prelim Mice 50 100 84 Praia) DANIEL  ALMEIDA  GONCALVES  DOUTOR  

IGestrin do Coded° o Atiordociecn Faraday 70 100 tes 'Pions). DANIEL  ALMEIDA  GONCALVES  DOU)  OR 

robsda:los do ConnuossistMCCP - MOW° Canto Cenrasio la  Pessoa  40 100 e Prone).  RITA  MARIA I INO TARDY%  DOUTOR  

ntegulisano oo Woo® 20 100 70 11  troe).  MARIA ELISABETEDALVADOR GRADOSI DDLII OR 

rani:garnet e Ocisblo co Senelsosife snide 30 100 7,3 Prol(a) MARIA ELISABET E SALVADOR ORAZIDSI  DOUTOR  

rifts Púttess do SaCcle e Men* Prbraria a Saki. 40 100 7.7 Prone) MARCOANT01410 MANI-FleDINI 	 DOUTOR  

Prone). MARIA EUSABETE SALVADOR GRA40SrlD5tIlOR 1Prolato on Introvencio 90 100 72 

Sltuar,ao Final do Aluno: Alrovano  

sap Paulo, 7 de  dezembro  12,6017 

Prot Dr. braid° Da Silva 
AoadimMo de Lino Senau 

Rua Sena Madureira, 1500- T  Andar-  CEP 04021-001 Sao Paulo / Brasil Tel.: 
(11) 3385-4125 E-mail: especiallzacaorg?unlfesp.br  



Aos oito dias do més de janeiro do ano dois mil e quinze, eu, MONICA  SCRIBER  BARTZ 

TRADUTORA PÚBLICA JURAMENTADA, matricula N°  255, nomeada pela Junta Comercial 

do estado do Rio Grande do Sul e Perita Especialista em  Lingua  Espanhola, devidamente 

autorizada pelo Tribunal de Justiça - RS, traduzo para o português o REGISTRO 
PROFISSIONAL exarado em idioma espanhol, registrado no Livro n° 2 - Folio 957, a seguir  corn  o 
seguinte tear 
Foto - N°  E 00313 
Carimbo do Ministério de Saúde  Publics  - Direção de Recursos Humanos - Registro de Profissionais e  
Maniacs.  
Assinatura do Chefe da repartição de registro - Recursos Humanos - DPS  
Mod.  23-60 - MINISTÉRIO DE SAÚDE PÚBLICA - Trabalho 
REGISTRO NACIONAL DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE 
MEDICO 
Nome: ANA CRISTINA DOS SANTOS ALVES 
Uata de emissão: outubro 2014- Assinatura 
Consta no verso: Carimbo com os dizeres: Lic.  Victor  Pubfio Bermejo Bencomo. Lic. Maria de Los 
Angeles Montalvo Carrio, Assessores Juridicos do Ministério de Saúde  Publics,  pela presente: Certifico: 
Que a firma do Funcionário que antecede é autentica por semelhança que guarda com a que costuma 
usar nos seus atoseficeis. - Dado na Cidade de Havana, 31 de outubro de 2014. - Assinatura Ilegivel. 
Canmbo com os dizeres:  AB  205088 - REPUBLICA DE CUBA - MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES 
EXTERIORES, DIRETORIA DE ASSUNTOS CONSULARES E DE CUBANOS RESIDENTES NO 
EXTERIOR - DACCRE - CERTIFICO: Que aparentemente a assinatura que antecede do funcionário 
autonzante deste documento é autentica pela semelhança que guarda  corn  a que consta no registro e 
com a que ele costuma usar nos seus atos oficiais. Em fé do que autorizo a presente com minha 
assinatura e carimbo deste ministerio. Funcionário autorizado para certificar autenticações de 
assinaturas de documentos para surtir efeitos legais no exterior, Havana aos 31  OUT.  2014 Firma de 
Raul  Sanchez  Atencio - MINREX. 
Consta carimbo do Ministério de Saúde Pública - Direção de Recursos Humanos - Salus Populis - 
Suprema Lei com escudo. - Assinatura do  Dr.  Jose Luis  Di  Fabio - Representante OPS/OMS de Cuba 
Isento Impostos Documentos - Lei 113,  Tit(*)  VI Artigo 220 - Ministério Finanças e Preços. 
Constam carimbos, selo consular e declarações da Embaixada do Brasil em Havana reconhecendo por 
semelhança a assinatura neste documento de Raúl  Sanchez  Atencio, funcionário da DACCRE. do 
Ministério das Relações Exteriores de Cuba. Código de barras: 520998MI - Solicitação n°  410.4.141117-
000012 - Assinatura de Eulina Almeida Negry. Havana, 18 de novembro de 2014. 
Carimbo da Embaixada da Republica Federativa do Brasil - Havana. 
Nada mais continha o referido documento, que fielmente traduzi para c vernáculo, conferi, achei 
conforme e dou fé. Esta tradução não implica julgamento sobre a forma, a autenticidade elou o c9nteúdo 
do documento traduzido. Uruguaiana, RS. 
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-11X 	btttuf: 

	

atittlkyr„E" 	 p.
ASPANHOL 

W.14 MONICA& MI% 
li  Tit,\Efitiv19,.1%,Ta ?,1.‘  plivs 

a a, !Oa • vie .re.m. 'WOO - 



O1/0W2021 	 https://app.sefa.pa.goademissao-cerlidademitirCertidao.adion  

SERVIÇO GRATUITO 

GOVERNO DO ESTADO DO PARA 
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 

CERTIDÃO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTARIA 

Nome: NÃO CONSTA 
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA 
CPF: 333.663.408-35 

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dividas de 
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é 
certificado que NÃO CONSTAM, até a presente data, pendências cm seu nome, 
relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de 
natureza tributária, incritos ou não na Divida Ativa. 

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.° 2.473, de 29 de setembro  dc  2006 , e 
da Instrução Normativa n.° 0019,  dc  5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a 
confirmação  dc  sua autenticidade, pela  Internet,  no Portal de Serviço da Secretaria Executiva 
de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br. 

Emitida is: 10:49:32 do dia 01/06/2021 

Válida até: 28/11/2021 

Número da Certidão: 702021080671003-7 

Código de Controle de Autenticidade: E8B6529A.F211EB63.9720D016.51989EB6 

Observação: 

- Nos  tames  da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação 
prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses 
previstas no  an.  6° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também 
em decorrência da suspensão de medida liminar. 

- A cassação da certidão será efetuada de oficio, devendo ser dada a publicidade do fato por 
meio de consulta pública no endereço eletrônico wvvw.scfa.pa.gov.br. 

Válida em todo território paraense. 

SERVIÇO GRATUITO 

https://app.sefa.pa.gov.bilemissao-certidao/emitirCertidao.achon 	 1/2 



01106/2021 	 https://app.sefa.pa.gov.briemissao-cerlidao/emitirCediclao.action  

SERVIÇO GRATUITO 

GOVERNO DO ESTADO DO PARA 
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTARIA 

Nome: NÃO CONSTA 
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA 
CPF: 333.663.408-35 
Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dividas de 
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é 
certificado que NU) CONSTAM, ate a presente data, pendências em seu nome, 
relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva  dc  Estado da Fazenda, de 
natureza  nit)  tributária, incritos na Divida Ativa. 

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.° 2.473, de 29  dc  setembro de 2006 , c 
da Instrução Normativa n.° 0019, de 5  dc  Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a 
confirmação de sua autenticidade, pela  Internet,  no Portal de Serviço da Secretaria Executiva 
de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br. 

Emitida As: 10:49:32 do dia 01/06/2021 
Válida até: 28/11/2021 
Número da Certidão: 702021080671004-5 
Código de Controle de Autenticidade: 8FD5C768.3C4AAE5A.9CF68F97.11610EF5 

Observação: 
- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação 
prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses 
previstas no  art.  9° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro  dc  2006, como também 
em decorrência da suspensão de medida liminar. 

- A cassação da certidão  sera  efetuada de oficio, devendo ser dada a publicidade do fato por 
meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br. 

Válida em todo território paraense. 
SERVIÇO GRATUITO 

hilps://app.sefa.pa.gov.briemlssao-certiclaolemitirCerticiao.action 	 2/2 



PODER JUDI C.; IART k.") 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: ANA CRISTINA DOS SANTOS ALVES UTRIA 
CPF: 333.663.408-35 
Certidão n': 17481476/2021 
Expedição: 01/06/2021, As 10:50:29 
Validade: 27/11/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica-se que ANA CRISTINA DOS SANTOS ALVES UTRIA, inscrito(a) no 
CPF sob o n' 333.663.408-35, NÃO CONSTA do Banco Nacional de 
Devedores Trabalhistas. 
Certidão emitida com base no  art.  642-A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e 
na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do 
Trabalho, de 24 de agosto de 2011. 
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho e estão atualizados ate 2 (dois) dias 
anteriores & data da sua expedição. 
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação 
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. 
A aceitação desta certidão condiciona-se A verificação de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na  
Internet  (http://www.tst.jus.br). 
Certidão emitida gratuitamente. 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas 
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto ás obrigações 
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em 
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos 
recolhimentos previdencidrios, 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. 

t”." 



01,062021  

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: ANA CRISTINA DOS SANTOS ALVES UTRIA 
CPF: 333.663.408-35 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de 
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que 
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria 
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Divida Ativa da União (DAU) junto a 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN). 

Esta certidão se refere a situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange 
inclusive as contribuições sociais previstas nas alineas 'a' a 'd' do parágrafo único do  art.  11 da Lei n° 
8.212, de 24 de julho de 1991. 

A aceitação desta certidão esta 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 n° 1.751, de 2/10/2014. 
Emitida As 10:51:47 do dia 01/06/2021 <hora e data de  Brasilia>.  
Valida até 28/11/2021. 
Código de controle da certidão: A7A7.788D.AD45.3378 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 
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ESTADO DO PARA 
PODER EXECUTIVO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE RURDPOLIS 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
CNPJ: 12.352.501/0001-16 	E-Mail: semsarur@hotmail.com  

MEMORANDO N° 010/2021 - sEmstvas-LicrrAolo 

Rurópolis, 10 de Maio de 2021. 

ALUIZIO  It  COSTA PIRES 
Presidente da Comissão de Licitação 
Comissão de Processo Licitatório 
NESTA 

Senhor Presidente, 

Pelo presente solicito a licitação em caráter de URGENCIA, a contratação de 01 
prestadorcs de serviços médicos para atender as demandas no enfrentamento da pandemia de 
COV1D-19, I profissional no posto de saúde estrela do norte, se faz necessária pois se trata de um 
serviço essencial a contratação de pessoa fisica, para prestar serviços médicos em clinica geral 
em atendimento de pacientes suspeitos e confirmado de COVID-19, em caráter emergencial para 
suprir as necessidades da secretaria municipal de saúde de Rurópol is em decorrência da pandemia 
do Covid-19 

Objetiva atender dispositivo legal que respalde a contratação direta CONSIDERANDO 
o Estado de Emergência em Saúde Pública de importância Nacional decretada pelo Ministério da 
Saúde em virtude da disseminação global da infecção humana pelo Coronavirus (COVID-19), e 
pela necessidade de estabelecer um plano de resposta efetiva, especialmente, plano efetivo de 
saúde publica cm nossa cidade para garantir a prevenção investigação c tratamento do novo 
Coronavirus para nossa população. Trata-se de um  virus  de  RNA,  filogeneticamente  proximo  a 
outra coronavirus altamente letrais: MERS-COV e SARS-COV. O SARS-COV 2 causa sintomas 
respiratórios semelhantes ao da influenza e é transmitido de pessoa a pessoa, embora ainda pouco 
se saiba sobre a extensão da capacidade de transmissão entre humanos. Inicialmente restrito a  
Wuhan,  o SARS-cov2 se disseminou rapidamente para vários outros países, atingindo todos 
continentes. 

Encaminho em anexo o orçamento elaborado das necessidades, contendo os dados 

necessários para a realização do processo licitatorio. 

Solicito que ao publicarem a compra remeta a esta Secretaria a cópia da mesma para que 

possamos participar do certame, pois a presença técnica irá agilizar e garantir a contratação. 

Atenciosamente, 

‘ 
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ESTADO DO PARA 
PODER EXECUTIVO 
PREFEITURA MUNICPAL DE RURDPOLIS 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
CNPJ: 12.352.50110001-16 	E-Mail:  semsarur@hotmaI.com  

TERMO DE REFERÊNCIA 

J. DO OBJETO 	 r. ettt.r. 

1.1 	Contratação para prestação de serviços médicos em clinica geral através de pessoa fisica 
para realizar atcndimento ambulatorial em atendimento de pacientes suspeitos e confirmado de 
COV1D-19, em caráter emergencial para suprir as necessidades da secretaria municipal de saúde 
de Rurópolis em decorrência da pandemia do Covid-19. 

2, DO TERMO 
2.1 	Este termo  dc  referência ibi elaborado pela Secretaria Municipal de  Sande.  As dúvidas 

poderão ser sanadas junto ao referido setor. 

3. DA JUSTIFICATIVA 
3.1 	A presente solicitação de licitação se  fn  necessária pois se trata  du  um serviço 

essencial a contratação de pessoa fisica, para prestar serviços módicos em clinica geral em 
atendimento caráter emergencial para suprir as necessidades da secretaria municipal de saúde de 
Rurópolis em decorrência da pandemia do Covid-19 

Objetiva atender dispositivo legal que respalde a contratação direta CONSIDERANDO 
o Estado de Emergência em Saúde Pública de importância Nacional decretada pelo Ministério da 
Saúde em virtude da disseminação global da infecção humana pelo Coronavirus (COVID-19), e 
pela necessidade de estabelecer um plano de resposta efetiva, especialmente, piano efetivo de 
saúde publica cm nossa cidade para garantir a prevenção investigação e tratamento do novo 
Coronavirus para nossa população. Trata-se de um  virus  de  RNA,  filogeneticamente  proximo  a 
outra coronavirus altamente letrais: MERS-COV e SARS-COV. O SARS-COV 2 causa sintomas 
respiratórios semelhantes ao da influenza e é transmitido de pessoa a pessoa, embora ainda pouco 
se saiba sobre a extensão da capacidade de transmissão entre humanos. Inicialmente restrito a  
Wuhan,  o SARS-cov2 se disseminou rapidamente para vários outros paises, atingindo todos 
continentes. 

Ao caso cm comento. aplica-se a hipotese preconizada o  art.  24, Inciso IV da Lei Federal 
n° 8.666/93, alterada e consolidada.  

"Art.  24, - E dispensável a licitação": 

1V- "nos casos  dc  emergência ou de calamidade pública, quando 
Caracterizada urgência de atendimcnto de sutuação que possa 
ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, obras, 
serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, e 
somente para os bens necessários ao atendimento da situação 
emergencial ou calamitosa e para as parcelas de obras e serviços 
que possam ser  conch;  idas no prazo máximo de 180 (cento e 
oitenta) dias consecutivos e ininterruptos, contados da ocorrência 
da emergóncia ou calamidade, vedada a prorrogação dos 
respectivos contratos" 



ESTADO DO PARA 
PODER EXECUTIVO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE RURÓPOLIS 

SECRETARIA MUNICiPAL DE SAÚDE 
CNPJ: 12.352.501/0001-16 	 semsamr©hotmaiLcom 

E de se inferir das transcrições acima  quo  a dispensa de licitação, prevista no  art.  24, IV da Lei 
8.666/93, s6 deve ocorre por razões de interesse público, como no caso de análise. Obviamente, 
nesse casos, a realização da licitação viria tio somente sacrificar o interesse público, motivo pelo 
qual o legislador concedeu ao administrador a faculdade de dispensa o cortante nos casos 
expressamente previstos. 

A contratação direta por emergência visa a eliminação dos riscos de prejuizos, atendendo, 
contudo, as limitações impostas pela lei, cm seu aspecto procedimental, submetidos a Carta 
Magna, especificamente ao capta do  art  37, visando a análise ejulgamento de propostas em estrita 
conformidade com os princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, a igualdade, da 
cconomicidade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento 
convocatório, do julgamento objetivo e outros que lhe são correlatos bem como previsão legal da 
Lei Federal N° 13.979, de 06 de Fevereiro de 2020 e da Media Provisória 96 de 20 de Março de 
2020. E ate elas, a medida provisória 927/2020 c a  MP  936/2020. 

Sendo Assim necessário a Contratação para os atendimentos no posto de saúde Estrela do 
Norte. 

4. CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS 

4.1 	Os serviços a serem solicitados enquadram-se na classificação de bens comuns, nos 
termos da Lei n°  10.520, de 2002. 

5. MÉTODOS DE SUPRIMENTO E PAGAMENTO 

5.1 	0 fornecimento  sera  efetuado em conformidade com a necessidade diária do contratante, 
com prazo de prestação do serviço imediato, contados a partir do recebimento da requisição 
assinada pelo responsável nomeado pela Secretária Municipal  dc  Saúde, e enviada por  e-mail  ou 
outro meio fisico ou eletrônico 

5.2 o pagamento  sera  efetuado em no máximo 30 dias após o recebimento e atesto pelo fiscal do 
contrato através de transferência a conta corrente do fornecedor, indicada por este, e deverá 
constar no contrato e na observação da  NF.  Em sendo necessário a substituição da conta corrente 
o fornecedor indicará uma nova conta por oficio solicitando a substituição. Os dados bancários 
deveram constar BANCO, AGENCIA E NUMERO DA CONTA CORRENTE c 
obrigatoriamente ser em nome do contratado 

6. AVALIAÇÃO DO CUSTO/ PESQUISA DE PREÇOS 	 --.aged14-)st.c. 
6.1 
	

O custo estimado total do presente contratação é de RS 
6.2 
	

0 custo estimado foi apurado a partir do mapa de preços constante no processo 
administrativo, elaborado com base cm orçamentos recebidos de empresas especializadas, em 
pesquisa de mercado 

7. OBRIGAC0ES DA CON'T RATADA 
7.1. 	Além da exigidas  ern  Lei 8.666/93, deverá; 

7.1.1 prestar os serviços, nas especificações contidas neste termo de referência; 

7.1.2 prestar todos os serviços licitados no  prep,  forma e prazo estipulados na proposta de 
preços vencedora no certame; 

7.1.2.3 prestar os serviços do objeto nas quantidades indicadas pelo Orgão requisitante em cada 



ESTADO DO PARA 
PODER EXECUTIVO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE RURDPOLIS 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
CNPJ: 12.352.501/0001-16 	E-Mail:  semsarur@hotmaiLeom  

nota de requisição/e ou empenho, da qual constarão: data de expedição, especificações, 

quantitativo, prazo, local de entrega e preços unitário e total. 

7.1.2 Responsabilizar-se por todos os ônus, encargos, perdas e danos em virtude da 
execução do fornecimento; 
7.1.3 Indicar um preposto devidamente habilitado, com poderes para representá-lo em 
tudo o que se relacionar com o fornecimento objeto do registro; 
7.1.4 Arcar com todas as despesas relativas a prestação dos serviços e todos os tributos 
incidentes, devendo efetuar os respectivos pagamentos na forma e nos prazos previstos em 
Lei 
7.1.5 Nos preços propostos deverão estar inclusos todos os tributos, encargos sociais, 
trabalhistas e financeiros, taxas, seguros, frete até o destino e quaisquer outros ônus que 
porventura possam recair sobre a execução do objeto do presente, os quais ficarão a cargo única 
e exclusivamente da Contratada. 

8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
8.1. Efetuar a fiscalização e o acompanhamento do objeto solicitado. 

8.2. Efetuar o pagamento a contratada  dc  acordo com as condições de preços c prazos 

estabelecidos. 

t 
9.1 A administração rejeitará, no todo ou em pane, a prestação de serviço cm desacordo com os 
termos do Edital e seus anexos. 
9.2 Os Serviços que trata esta licitação deverão obedecer is espccificações constantes no Edital e 
seus anexos. 

10. MEDIDAS ACAUTELADORAS 

	

10.1 	Consoante o ar/go 45 da lei n° 9.784, de 1999, a administração publica poderá, sem a 

prévia manifesto*, sem a prévia manifestação do interessado, motivadamente, adotar 
providencias acauteladoras, inclusive retendo o pagamento, cm caso de risco iminente, como 
forma de prevenir a ocorrência  dc  dano dificil ou impossível reparação. 

10.2 A suspensão ou revogação do contrato sempre que houver atraso injustificado ou recorrente, 
na entrega dos serviço que cause danos ao contratante ou As munícipes. 

II. CONTROLE DA EXECUÇÃO 

	

11.1 	Nos termos do  art.  67 Lei n' 8.666, de 1993,  sera  designado representantc para 
acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando cm registro próprio todas as ocorrências 
relacionadas com a execução e determinando o  clue  for necessário à regularização de falhas ou 
defeitos observados. 

	

11.2 	A fiscalização de que trata, não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, 

inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições 
técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidadc da 
Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o  art.  70 da Lei n° 8.666, de 
1993. 

	

11.3 	0 representante da Administração anotara em registro próprio todas as ocorrências 
relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos 

funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das 
falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as 
providências cabíveis. 



ESTADO DO PARA 
PODER EXECUTIVO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE RURÓPOLIS 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
CNPJ: 12.352.501i0001-16 	E-Mail:  semsarur©hotmail.com  

12. DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

12.1 As sanções administrativas serão aplicadas em conformidade com a lei 8666/93 Artigos 

77 a 87 e seus parágrafos e incisos; 

12.2 Multa de 0,5% (meio centésimo) e  sera  aplicado sobre o saldo contratual; 

12.3 retenção dos créditos junto a prefeitura ate o limite do dano causado a administração. 

12.4 impedimentos de contratar com a administração pelo período de 2(anos) anos. 

13. DA ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO 

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA EXECICIO 2021 

10 122 0005 2.063 — Ações de Enfrentamento ao Covid 19. 
3.3.90.36.00 — Outros Serv. De Terceiros pessoa fisica 

14. DO CONTRATO 

14.1 constarão o valor do credito orçamentário, podendo ser aditivado no ate 20%, em 

conformidade com a lei 8666/93 Artigo 65 e seus parágrafos e incisos nela previstos. 

14.2 0 contrato terá vigência determinada em clausula própria e constará inicio e termino da 

vigência podendo ser aditivado ou prorrogado na forma da lei 8.666/93 artigos 57 parigrafos e 
incisos nele previsto. 

15. DA ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO 

15.1 QUADRO DE NECESSIDADES 

Lote 01 
ITEM DISCRI M I NAÇÃO UN1D  QUART  

1 
CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA MEDICO EM CLINICA 
GERAL PARA REALIZAR ATENDIMENTO AMBULATOR1AL 
DIÁRIO NO POSTO DE SAUDE ESTRELA DO NORTE. 

MESES 10 

Rurópolis, 10 de Maio de 2021.  

FRANCISCO. S 

Secr. Mu; 

Deer_ 

ARES SCHOMER 

de Satide/RUR 

o 063/2021 
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Especiatizasão Mutilpro 

Atenção Bi 

' 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE SAÚDE PÚBLICA 
CURSO DE ESPECIAUZACAO MULTIPROFISSIONAL NA ATENÇÃO BÁSICA 

DECLARAÇÃO DE CONCLUSÃO 

Declaramos para os devidos fins, que MiRIAN UMA GOMES, CPF: 03.004.007-
80 concluiu todas as atividades presenciais e on-line do Curso de Especialização 
Multiprofissional na Atenção Básica, com carga horária final de 390 horas, 
oferecido pelo Departamento de Saúde Pública da Universidade Federal de 
Santa Catarina, em parceria com a UNA-SUS (Universidade Aberta do SUS), com 
aprovação em todas as disciplinas, bem como no Trabalho de Conclusão de 
Curso. 

Florianópolis, 29 de setembro de 2018. 

Prof.a  Dr.  D  FS 	iichele de Assis 
Coordenadora do Curso 
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Al baba cumplido con  todos  los  requisitos previstos por  Icy y  estatutos  de  esta  universida.d, 

El Rector de la Universidad de Aquino - Bolivia 
en  uso  de  Ias  P:icultades (Mc le ban  sido  confcridas, expide a favor de 

el  presente  Diploma Acadalieo en gració de:  

MÉDICO  CIRI:JANO.  

En cumplimiento al articUIO'94,-paragratn 11 de la:Constitución•POlitica  dei-Estado  y al.articulo -59 numeral 4) 
• . de la Ley 070 Avelirio Sinani • Elizardo Pérez; se united preSerite'Diploma,•selladd y refiendado 

eS  registrado  ealos arcilivoS dE.la UMW», • 

Bolivia, 2OdjuIiõde20I5 

Arq. IaudL Ca acho Palacios 
Reck IN` Mal i. 

1.n...%dc 	uino,  Salvia  
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EL JEFE DE LA UNIDft-  DE  RECURSOS 
HUMANOS  

DEL MINISTERIO DE SALUD 

CER TIFIC A:  

Que, revisados los libros de Registro _Profesional  del  
Ministbio de Salud, se evidencia- que  la  DRA. GO ES 
LIMAAURIAN, se encuentra registrada comS-MED CO 
CIRUJANO,  en' la  letra "G"  con el  número S27 
inscripciôrt efectuada  en  fecha 22/12/2015. 

Es cuanto se certifica, para fines que corresponda.  

La Paz, 23 de Diciembre de 2015 

Litt 
JEFE DE LA U 

Mli 

Petty 	•• • Pi:setae! 

ISTERIO DE SALUD 
'WAD DE RECL •-•  HUMANOS  

60 
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MIRIAN LIMA GOMES 

nuAçAo... 	• SEDASTiA0 COMES 
MARIA AUXILIADORA LIMA GOMES 

NASCIMENTO 	: 240111988 	SEXO:FEMIN810 
ESTADO  CAVIL 	:  SOLTEIRO 
NATURALIDADE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM • ES 
DOCUMENTO 	: E I. 93510912M/2009  sew  ES 

LEI te 9.00. DE18 DE MAIO DE  ISIS  
• 003 004.007.80 	CNN...,  

IIT. ELEITOR: 	 SEÇÃO: 
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MIRIAN LIMA GOMES 
Rua  Dr  Arnaldo Andrade, 344, Bloco B, Ap.301, Residencial Santa Esmeralda, Taquara 

I, Serra/ES, 29167-720/ (27)996359140 / mirianlimagomes2015@gmail.com  

SÍNTESE 

Sou Médica motivada e solidária com 3 anos de experiência 
prática em  ambiences  residenciais e hospitalares dinâmicos.  
Responsive!, corn  forte dedicação ao bem-estar dos doentes. 

COMPETÊNCIAS 

• Acompanhamentos dos pacientes, com as suas devidas evoluções. 

• Liderando a equipe médica, com os agendamentos semanais e mensais 
de toda a equipe para alinhamento dos atendimintos tanto na Unidade 
quanto nas residências. 

• Facilidade em comunicação, como meio de conciliação em conflito. 

• Facilidade no aprendizado. 

• Resolução de conflitos 

• Liderança de equipes 

EXPERIÊNCIA 

08/2016 -08/20)9  

• Durance  o período de 3(três) anos, atuei como médica pelo Programa 
Mais  Medicos  nas UBS do Município de Guarapari, corno médica Ida 
Familia, atendendo canto nas Unidades de Saúde quanto nas residências, 
criamos projetos para evitar ociosidade dos idosos, com momentos 
saudáveis. 

• Neste período foi realizado o curso de qualificação na Saúde UNA-SUS 
pela Universidade Federal de Santa Catarina. 
Cursos de qualificação quais sejam: 

• Da discussão do Fluxo da Saúde Mental do Município de Guarapari com 
carga horiria de 3h. 

• Da capacitação em Obesidade, Fórmula Nutricional e Glicosimetro, com 
carga horária de 3 h. 

• Capacicação em Fisioterapia e Prevenção de Lombalgias em Gestantes, 
com carga horária de 3h. 

EDUCAÇÃO 

2015 	 MEDICO CIRUJANO: MEDICINA 

UN1VERSIDAD DE AQUINO BOUVIA(UDABOL) - BOLÍVIA 

MÉDICA 

PROGRAMA MAIS  MEDICOS  - LOTADA NA UNIDADE 

DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GUARAPARI. 
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4100930 PR 

4 3 0 11 
RS 

8 5 

2901332 BA 

Ministério da Saiide https://bvsms.saude.gov.brtbvs/saudelegistsgtest2016/pn0404_1  

ADVERTÊNCIA  
Este Loco ndo substcui o oeokado no C•án, moat  da  Undo  

Ministério da  Sande  
Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde 

PORTARIA N°404, DE 11 DE AGOSTO DE 2016 

Divulga a lista dos nomes e respectivos registros 
únicos de  medicos  intercambistas participantes d• 
Projeto Mais  Medicos  para o Brasil. 

0 SECRETARIO DE  GEM()  DO TRABALHO E DA EDUCAÇÃO NA SAÚDE - SUBSTITUTO, no uso da 
atribuições que lhe confere o  art.  55, do Anexo I do Decreto n° 8.065. de 7 de agosto de 2013, e das atribuiçõe 
pertinentes ao Projeto Mais  Medicos  para o Brasil. nos termos do  art.  16, § 3° da Lei n° 12.871, de 22 de outubro d 
2013. do  art.  1°. § 1° do Decreto n°8.126, de 22 de outubro de 2013, e dos  arts.  6° e 7° da Portaria n° 2.477/GM/MS. d 
22 de outubro de 2013, decide:  

Art.  1° Conceder, com base nos respectivos processos administrativos, registro único para o exercido d 
medicina, no âmbito do Projeto Mais  Medicos  para o Brasil. aos  medicos  intercambistas indicados na lista constante d 
Anexo desta Portana, bem como determinar a expedição das respectivas carteiras de identificação, posto terem atendi'  
a todos os requisitos legais.  

Art.  2° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.  

ANTONIO  FERREIRA LIMA FILHO 

ANEXO 

RMS UF MUNICÍPIO PROCESSO 

25000.107025/2016-30 

25000A07031/2016-97 

25000.107041/2016-22 _ 
2 5 0 0 0 . 1 0 7 0 4 3 / 
20 1 6- 11 

25000.107047/2016-08 ALISSON FORTES OLIVEIRA 

ALMIRO JOAQUIM 
CERQUEIRA DE SOUSA 

25000.107050/2016-13  AMANDA  AMERICO ELLER 

25000.107052/2 
0 1 6 - 11 

NOME 

ADEJAIME LOPES DE 
ASSUNCAO 

AGUINALDO ROBERTO 
SILVA 

ALEXSANDRO LIMA DE 
SOARES 

ALINE CRISTINA BOCO 

25000.107048/2016-44 

ANA ALICE ALVES AGUIRRE 

5100254 MT  DOM AQUINO 

3101222 MG HELIODORA 

CAMACARI 

FLORIDA 

BENTO 
GONCALVES 

ALCOBACA 

4200467 SC G R AVATA L 

4 3 0 11 8 6 RS TAPES  

DA 

JESUS 
2901331 BA 

25000.107056/2016-91 

25000.107060/2016-59  

ANA  CAROLINA  RODRIGUES 
BRANDAO 

ANA  CAROLINE  CASTRO DE 
ABREU 

3502375 SP COTIA 

2300818 CE IBARETAMA 

I of 15  1210  72020 10:34 

• 



MICHELLE PAOLA  FREITAS  2600668 PE OLINDA 
UYENO 

APARECIDA DE 5200417 GO GOIANIA  

2 5 0 0 0 . 111 
8 1 3 2 0 1 6 MIRILENE SOLANGE ALVES 
- 2 1 

2 5 0 0 0 . 111 
8 1 4 / 2 0 1 6 MONIQUE PINHEIRO DOS 
- 7 5 

MICHELY EVELIN FICAGNA 	4200478 SC XANXERE 

MIRELE RENATA FADEL DE 
MORAIS 	 4100942 PR LONDRINA 

MIRIAM REGINA CALEZULATO 3502404 SP ADAMANTINA 

MIRIAN LIMA GOMES 	3200340 ES GUARAPARI 

FERNANDES 	 2400249 RN NATAL 

SANTOS 	 3300533 RJ DUQUE DE CAXIAS 

2 5 0 0 0 . 111 
7 9 9 / 2 0 1 6 MELQ ALVES FERREIRA 
- 6 5 

2 5 0 0 0 . 111 
8 0 3 / 2 0 1 6 
- 9 5 

2 5 0 0 0 . 111 
8 0 4 / 2 0 1 6 
- 3 0 

2 5 0 0 0 . 111 
8 0 6 / 2 0 1 6 
- 2 9 

2 5 0 0 0 . 111 
8 1 0 / 2 0 1 6 
-97 

2 5 0 0 0 . 111 
8 11 / 2 0 1 6 
- 3 1 

Ministério da S-Cide 	 https://bvsms.saude.gov.br/bvsisaudelegisfsgtes/2016/prt0404_I  

2 5 0 0 0 . 111 
7 7 4 I 2 0 1 6 MARIA MAYANNE DOMINGOS 	 SANTA LUZIA DO 
-6 1 	DA SILVA 	 1500737 PA PARA 

2 5 0 0 0 . 111 MARIANA RAQUEL 	 4100941 PR 
7 7 8 I 2 0 1 6 CASAGRANDE MENDOZA 	 SANTO  ANTONIO  
-40 	 DO SUDOESTE 

2 5 0 0 0 .111 
7 8 2 / 2 0 1 6  MARIANNE  VASZELEVVSKI 	4 3 0 11 
- 1 6 	DUTRA 	 96 RS GLORINHA 

2 5 0 0 0 . 111 
785 / 2 0 1 6 MARIGHELLE GOMES DE 	 SAO JOSE  DE 
- 4 1 	ABRANTES 	 2500208 PB PIRANHAS 

2 5 0 0 0 . 111 
7 8 8 / 2 0 1 6 MARIO  JUNIOR  DE AZEVEDO 
- 8 5 	ROSA 	 3300532 RJ SAQUAREMA 

2 5 0 0 0 . 111 
790/2016 	 CABO DE SANTO 
- 5 4 	MATIELE BATISTA 	 2600667 PE AGOSTINHO 

2 5 0 0 0 • 111 MAYKOL LIMA NUNES DE 
795/2016 	 :5300077  OF BRASILIA  

ALMEIDA - 8 7 

2 5 0 0 0 . 111 
8 1 6 / 2 0 1 6 NAIAFtA MONTEIRO PINTO 
-64 

2 5 0 0 0 . 111 
8 1 7 / 2 0 1 6 NATALIA GANIN PONTES 
- 1 7 

2 5 0 0 0 . 111 
8 1 9 / 2 0 1 6 NATASHA ARAGAO CRUZ 
- 0 6 

4200479 SC SERRA ALTA 

1500738 PA SELEM 

2600669 PE RECIFE 

10 of 15 	 12,05, 020 10:34 

_08_20... 
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SERVIÇO GRATUITO 

GOVERNO DO ESTADO DO PARA 
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 

CERTIDÃO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTARIA 

Nome: NÃO CONSTA 
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA 
CPF: 003.004.007-80 

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dividas de 
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é 
certificado que NÃO CONSTAM, até a presente data, pendências em seu nome, 
relativamente aos débitos administrados pela Secretaria  Executive  de Estado da Fazenda, de 
natureza tributária, incritos ou não na Divida Ativa. 

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.° 2.473, de 29 de setembro de 2006 e 
da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a 
confirmação de sua autenticidade, pela  Internet,  no Portal de Serviço da Secretaria Executiva 
de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br. 

Emitida is: 10:35:35 do dia 01/06/2021 

Válida até: 28/11/2021 

Número da Certidão: 702021080670833-4 

Código de Controle de Autenticidade: 1334EC764.E2EB46413.4D33399F.0237AC90 

Observação: 

- Nos termos da legislação pertinente a presente Cenidão poderé, independente de notificação 
prévia, ser cassada quando, dentro do período  dc  validade forem verificadas as hipóteses 
previstas no  an.  6° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também 
em decorrência da suspensão de medida liminar. 

- A cassação da certidão será efetuada de oficio, devendo ser dada a publicidade do fato por 
meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br. 

Válida em todo território paraense. 

SERVIÇO GRATUITO 

https://app.seta.pa.gov.bilemissaocertidaofemitirCertidao.action 	 1/2 
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SERVIÇO GRATUITO 

GOVERNO DO ESTADO DO PARA 
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA  NM)  TRIBUTARIA 

Nome: NAO CONSTA 
inscrição Estadual: Nik0 CONSTA 
CPF: 003.004.007-80 
Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dividas de 
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é 
certificado que NA° CONSTAM, até a presente data, pendências cm seu nome, 
relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de 
natureza não tributária, incritos na Divida Ativa. 

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.° 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e 
da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzira efeitos após a 
confirmação de sua autenticidade, pela  Internet,  no Portal de Serviço da Secretaria Executiva 
de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br. 

Emitida  its:  10:35:35 do dia 01/06/2021 
Válida ate: 28/11/2021 
Número da Certidão: 702021080670834-2 
Código de Controle de Autenticidade: C7D3AA9C.8859065D.68ABBEC8.363E8E01 

Observação: 
- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão podera, independente de notificação 
prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses 
previstas no  art.  9° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também 
em decorrência da suspensão de medida liminar. 

- A cassação da certidão  sera  efetuada de °lido, devendo ser dada a publicidade do fato por 
meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br. 

Válida em todo território paraense. 
SERVIÇO GRATUITO 

https://app.sela.pa.gov.bilemissao-certidao/emitirCertidao.action 	 2/2 
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MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

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

Nome: MIRIAN LIMA GOMES 
CPF: 003.004.007-80 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de 
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que 
não constam pendéncias em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria 
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Divida Ativa da União (DAU) junto A 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN). 

Esta certidão se refere A situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange 
inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do  art.  11 da Lei n° 
8.212, de 24 de julho de 1991. 

A aceitação desta certidão está condicionada A 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 n°1,751, de 2/10/2014. 
Emitida As 10:39:51 do dia 01/06/2021 <hora e data de  Brasilia>.  
Válida ate 28/11/2021. 
Código de controle da certidão: 337F.4940.32FB.418F 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

1/1 
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PODER JUDICTRFC.' 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: MIRIAM LIMA GOMES 
CPF: 003.004.007-80 
Certidão n°: 17478038/2021 
Expedição: 01/06/2021, As 10:41:19 
Validade: 27/11/2021 - 180 (cento e oitenta) 
de sua expedição. 

dias, contados da data 

Certifica-se que miRIAN Lima GOMES, inscrito(a) no CPF sob o n° 
do Banco Nacional de Devedores 003.004.007-80, NÃO CONSTA 

Trabalhistas. 
Certidão emitida com base no  art.  642-A da 
Trabalho, acrescentado pela Lei n* 12.440, 
na Resolução Administrativa n° 1470/2011 
Trabalho, de 24 de agosto de 2011. 
Os dados constantes desta Certidão 

Consolidação das Leis do 
de 7 de julho de 2011, e 
do Tribunal Superior do 

são de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho e estão atualizados ate 2 (dois) dias 
anteriores A data da sua expedição. 
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação 
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. 
A aceitação desta certidão condiciona-se A verificação de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na  
Internet  (http://www.tst.jus.br). 
Certidão emitida gratuitamente. 

INFORMA0.0 IMPORTANTE 
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessários A identificação das pessoas naturais e jurídicas 
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto As obrigações 
estabelecidas em sentença condenat6ria 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 Publico do 
Trabalho ou Comissão de Conciliagao Previa. 

:11vIlaS 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE RURDPOLIS 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
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MEMORANDO N°01112021 - SEMSA/RUR-LICITACÃO 

Rurópolis, 10 de Maio de 2021. 

ALUIZIO R. COSTA PIRES 
Presidente da Comissão de Licitação 
Comissão de Processo Licitatório 
NESTA 

Senhor Presidente, 

Pelo presente solicito a licitação em caráter de UlkGENCIA, a contratação de 01 
prestadores de serviços  medicos  para atender as demandas no enfrentamento da pandemia de 
COVID-19, 1 profissional no posto de &tilde são  _lose,  se faz necessária pois se trata de um serviço 
essencial a contratação de pessoa fisica, para prestar serviços médicos em clinica geral cm 
atendimento de pacientes suspeitos e confirmado de COVID-19, em caráter emergencial para 
suprir as necessidades da secretaria municipal de saúde de Rurópolis em decorrência da pandemia 
do Covid-19 

Objetiva atender dispositivo legal que respalde a contratação direta CONSIDERANDO 
o Estado de Emergência em Saúde Pública de importância Nacional decretada pelo Ministério da 
Saúde em virtude da disseminação global da infecção humana pelo Coronavirus (COVID-19), e 
pela necessidade de estabelecer um plano de resposta efetiva, especialmente, plano efetivo de 
saúde publica em nossa cidade para garantir a prevenção investigação e tratamento do novo 
Coronavirus para nossa população. Trata-se de um  virus  de  RNA,  filogeneticamente próximo a 
outra coronavirus altamente letrais: MERS-COV e SARS-COV. O SARS-COV 2 causa sintomas 
respiratórios semelhantes ao da influenza e é transmitido de pessoa a pessoa, embora ainda pouco 
se saiba sobre a extensão da capacidade de transmissão entre humanos. Inicialmente restrito a  
Wuhan,  o SARS-cov2 se disseminou rapidamente para vários outros países, atingindo todos 
continentes. 

Encaminho cm anexo o orçamento elaborado das necessidades, contendo os dados 

necessários para a realização do processo licita:Ório. 

Solicito que ao publicarem a compra remeta a esta Secretaria a cópia da mesma para que 

possamos participar do certame, pois a presença técnica irá agilizar e garantir a contratação. 

Atenciosamente, 

FRANCISCA SO.'.  S SCHOMER 
Secr. Mon. .e Saude/RUR 

Decrot • 063/2021  



ESTADO DO PARA 
PODER EXECUTIVO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE RURÓPOLIS 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
CNPJ: 12.352.501/0001-16 	E-Mail:  semsarurehotrnakcom 

TERMO DE REFERÊNCIA 

1. DO OBJETO 

	

1.1 	Contratação para prestação de serviços módicos em clinica geral através de pessoa fisica 
para realizar atendimento ambulatofial em atendimento de pacientes suspeitos e confirmado de 
COVID-19, em caráter emergencial para suprir as necessidades da secretaria municipal de saúde 
de Rurópolis cm decorrência da pandemia do Covid-19. 

2, DO TERMO 

	

2.1 	Este termo de referência foi elaborado pela Secretaria Municipal de  Sande,  As dúvidas 
poderão ser sanadas junto ao referido setor. 

3. DA JUSTIFICATIVA 
3.1 	A presente solicitação de licitação se faz necessária pois se trata de um serviço 

essencial a contratação de pessoa fisica, para prestar serviços médicos em clinica geral em 
atendimento caráter emergencial para suprir as necessidades da secretaria municipal de saúde de 
Rurópolis em decorrência da pandemia do Covid-19 

Objetiva atender dispositivo legal que respalde a contratação direta CONSIDERANDO 
o Estado de Emergência em Saúde Pública de importância Nacional decretada pelo Ministério da 
Saúde em virtude da disseminação global da infecção humana pelo Coronavirus (COVID-19), c 
pela necessidade de estabelecer um plano de resposta efetiva, especialmente, plano efetivo de 
saúde publica em nossa cidade para garantir a prevenção investigação e tratamento do novo 
Coronavirus para nossa população. Trata-se de um  virus  de  RNA,  filogeneticarnente próximo a 
outra coronavirus altamente letrais: MERS-COV e SARS-COV. O SARS-COV 2 causa sintomas 
respiratórios semelhantes ao da influenza e é transmitido de pessoa a pessoa, embora ainda pouco 
se saiba sobre a extensão da capacidade de transmissão entre humanos. Inicialmente restrito a  
Wuhan,  o SARS-cov2 se disseminou rapidamente para virios outros países, atingindo todos 
continentes. 

Ao caso em comento, aplica-se a hipótese preconizada o  art.  24, Inciso IV da Lei Federal 
no 8.666/93, alterada c consolidada.  

"Art.  24, - E dispensivel a licitação": 

IV- "nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando 
Caracterizada urgência de atendimento de sutuação que possa 
ocasionar prejuizo ou comprometer a segurança de pessoas, obras, 
serviços. equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, e 
somente para os bens necessários ao atendimento da situação 
emergenciai ou calamitosa e para as parcelas de obras e serviços 
que passam ser concluidas no prazo máximo de 180 (cento e 
oitenta) dias consecutivos e ininterruptos, contados da ocorrência 
da emergência ou calamidade, vedada a prorrogação dos 
respectivos cont ratos" 



ESTADO DO PARA 
PODER EXECUTIVO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE RURÓPOLIS 

	 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
CNPJ: 12.352.501;0001-16 	E-Mail:  semsarunahotmaitcom 

E de se inferir das transcrições acima que a dispensa de licitação, prevista no  art.  24, IV da Lei 

8.666/93,  so  deve ocorre por razões de interesse público, como no caso de análise. Obviamente, 
nesse casos, a realização da licitação viria tão somente sacrificar o interesse público, motivo pelo 
qual o legislador concedeu ao administrador à faculdade de dispensa o certame nos casos 
expressamente previstos. 

A contratação direta por emergência visa a eliminação dos riscos de prejuízos, atendendo, 
contudo, as limitações impostas pela lei, em seu aspecto procedimental, submetidos a Carta 
Magna, especificamente ao capuz do  art  37, visando a análise e julgamento de propostas em estrita 
conformidade com os principios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, a igualdade, da 
economicidade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento 
convocatório, do julgamento objetivo c outros que lhe sio correlatos bem como previsão legal da 
Lei Federal N° 13.979, de 06 de Fevereiro de 2020 c da Media Provisória 96 de 20 de Março de 
2020. E entre elas, a medida provisória 927/2020 e a  MP  936/2020. 

Sendo Assim necessário a Contratação para os atendimentos no posto de saúde  Sib  Jose. 

4. CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS 

4.1 	Os serviços a serem solicitados enquadrarn-se na classificação de bens comuns, nos 
termos da Lei n° 10.520, de 2002. 

5. MÉTODOS DE SUPRIMENTO E PAGAMENTO 

5.1 	0 fornecimento será efetuado em conformidade com a necessidade diária do contratante, 
com prazo de prestação do serviço imediato, contados a partir do recebimento da requisição 
assinada pelo responsável nomeado pela Secretária Municipal de Saúde, e enviada por  e-mail  ou 
outro meio fisico ou eletrônico 

5.2 o pagamento será efetuado em no máximo 30 dias após o recebimento e atesto pelo fiscal do 
contrato através de transferincia a conta corrente do fornecedor, indicada por este, c deverá 
constar no contrato e na observação da  NF.  Em sendo necessário a substituição da conta corrente 
o fornecedor indicará uma nova conta por oficio solicitando a substituição. Os dados bancários 
deveram constar BANCO, AGENCIA E NUMERO DA CONTA CORRENTE e 
obrigatoriamente ser em nome do contratado. 

6. AVALIAÇÃO DO CUSTO / PESQUISA DE PREÇOS 
6.1 	0 custo estimado total do presente contratação áde RS 
6.2 	0 custo estimado foi apurado a partir do mapa de preços constante no processo 
administrativo, elaborado com base em orçamentos recebidos de empresas especializadas, cm 
pesquisa de mercado 

7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
7.1. 	Mini da exigidas em Lei 8.666/93, devera: 

7.1.1 prestar os serviços, nas especificações contidas neste termo de referenda; 

7.1.2 prestar todos os serviços licitados no  prep,  forma e prazo estipulados na proposta de 
preços vencedora no certame; 

7.1.2.3 prestar os serviços do objeto nas quantidades indicadas pelo OrgAo requisitante em cada 



ESTADO DO PARA 
PODER EXECUTIVO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE RURDPOLIS 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
CNPJ: 12.362.501/0001-16 	E-Mail:  semsarur@hotmail.com  

nota de requisição/e ou empenho, da qual constarão: data de expedição, especificações, 

quantitativo, prazo, local de entrega e preços unitário e total. 

7.1.2 Responsabilizar-se por todos os  Onus,  encargos, perdas e danos em virtude da 
execução do fornecimento; 
7.1.3 Indicar um preposto devidamente habilitado, com poderes para representá-lo em 
tudo o que se relacionar com o fornecimento objeto do registro; 
7.1.4 Arcar com todas as despesas relativas a prestação dos serviços e todos os tributos 
incidentes, devendo efetuar os respectivos pagamentos na forma e nos prazos previstos em 
Lei 
7.1.5 Nos preços propostos deverão estar inclusos todos os tributos, encargos sociais, 
trabalhistas e financeiros, taxas, seguros, frete até o destino e quaisquer outros anus que 
porventura possam recair sobre a execução do objeto do presente, os quais ficarão a cargo (mica 
e exclusivamente da Contratada. 

8. OBRIGAÇÕES DA CON1'RATANTE 

8.1. Efetuar a fiscalização e o acompanhamento do objeto solicitado; 

8.2. Efetuar o pagamento à contratada de acordo com as condições de preços e prazos 

estabelecidos. 

9. at  PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 
9.1 A administração rejeitará, no todo ou em parte, a prestação de serviço em desacordo com os 
termos do Edital e seus anexos. 
9.2 Os Serviços que trata esta licitação deverão obedecer is especificações constantes no Edital e 
seus anexos. 
10. MEDIDAS ACAUTELADORAS 

	

10.1 	Consoante o ar/go 45 da lei n° 9.784, de 1999, a administração publica poderá, sem a 
prévia manifestação, sem a prévia manifestação do interessado, motivadamente, adotar 
providencias acauteladoras, inclusive retendo o pagamento, em caso de risco iminente, como 
forma de prevenir a ocorrência de dano dificil ou impossível reparação. 

10.2 A suspensão ou revogação do contrato sempre que houver atraso injustificado ou recorrente, 
na entrega dos serviço que cause danos ao contratante ou as munícipes. 

11. CONTROLE DA EXECUÇÃO 

	

11.1 	Nos termos do  alt.  67 Lei  if'  8.666, de 1993,  sera  designado representante  pate  
acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as ocorrências 
relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou 
defeitos observados. 

	

11.2 	A fiscalização de que trata, não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, 

inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições 
técnicas ou vícios redibitõrios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da 
Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o  art.  70 da Lei n° 8.666, de 
1993. 

	

11.3 	0 representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências 
relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês c ano, bem como o nome dos 
funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das 
falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as 
providências cabíveis. 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
CNPJ: 12.352.501/0001-16 	E-Mad: semsarur@hotmail.com  

12. DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

12.1 As sanções administrativas serio aplicadas cm confomüdade com a lei 8666/93 Artigos 
lia 87 e seus parágrafos e incisos; 

12.2 Multa de 0,5% (meio centésimo) e  sera  aplicado sobro o saldo contratual; 

12.3 retenção dos créditos junto a prefeitura ate o limite do dano causado a administração. 

12.4 impedimentos de contratar com a administração pelo período de 2(anos) anos. 

13. DA ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO 

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA EXECICIO 2021 

10 122 0005 2.063 — Ações de Enfrentamento ao Covid 19. 
3.3.90.36.00 — Outros Serv. De Terceiros pessoa fisica 

14.1 constarão o valor do credito orçamentário, podendo ser aditivado no ate 20%, em 
conformidade com a lei 8666/93 Artigo 65 c seus parágrafos e incisos nela previstos. 

14.2 0 contrato terá vigencia determinada em clausula própria e constará inicio e termino da 
vigência podendo ser aditivado ou prorrogado na forma da lei 8.666/93 artigos 57 parágrafos e 
incisos nele previsto. 

15. DA ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO 

15.1 QUADRO DE NECESSIDADES 

Lote 01 

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID QUANT 

I 
CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA MEDICO EM CLINICA 
GERAL PARA REALIZAR ATENDIMENTO AMBULATORIAL 
DIÁRIO NO POSTO DE SAUDE  SAO JOSE.  

MESES 10 

Rtutpolis, 10 de Maio de 2021. 

FRANCISCA SOA 
Secr. Mun. d 

Decreto 

S SCHOMER 
Saóde/RUR 
3/2021 
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REPUBLICA DE CUBA 

0 Reitor da Escola Latino-americana 
de Medicina 

No uso das faculdades que lhe foram conferidas e a proposta do Decano da 
Faculdade, expede o presente titulo de: 

Doutor em Medicina 
a favor de:  

João Pedro Batista Santana Santos 
Por ter cumprido os requisitos estabelecidos para os estudos da especialidade 
e ter realizado os exercícios correspondentes para conclusào dos mesmos, no 

dia 07 do mês de Julho de 2015. 

Em testemunho do qual subscreve na Cidade de Havana. aos 08 dias do mês 
de Julho de 2015 

Decano (Assinado) 	Reitor (Assinado) 

Referendo: 
Secretária Geral (Assinado) 

Registrado no volume 11 folha 32 número 796 do livro corresponde da Secretaria 
Geral deste Centro de Educação Superior. 

Registrado no volume 01 folha 262 número 10500 da secretaria da Faculdade de 
Ciências Médicas de  Camaguey.  
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SERVIÇO GRATUITO 

GOVERNO DO ESTADO DO PARA 
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTARIA 

Nome: NÃO CONSTA 
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA 
CPF: 012.921.915-03 
Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dividas de 
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é 
certificado que NÃO CONSTAM, ate a presente data, pendências cm seu nome, 
relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de 
natureza tributária, incritos ou não na Divida Ativa. 

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.° 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e 
da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após.a 
confirmação de sua autenticidade, pela  Internet,  no Portal de Serviço da Secretaria Executiva 
de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br. 

Emitida is: 10:43:57 do dia 01/06/2021 
Válida até: 28/11/2021 
Número da Certidão: 702021080670953-5 
Código de Controle de Autenticidade: 49B1E087.08C7400F.88C428C2.4D274EF3 

Observação: 
- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação 
prévia, ser cassada quando. dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses 
previstas no  art.  6° da Instrução Nonnativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também 
em decorrência da suspensão de medida liminar. 

- A cassação da certidão será efetuada de oficio, devendo ser dada a publicidade do fato por 
meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br. 

Válida em todo território paraense. 
SERVIÇO GRATUITO 
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SERVIÇO GRATUITO 

GOVERNO DO ESTADO DO PARA 
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA AO TRIBUTARIA 

Nome:  MAO  CONSTA 
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA 
CPF: 012.921.915-03 
Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dividas de 
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é 
certificado que NÃO CONSTAM, até a presente data, pendencias cm seu nome, 
relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de 
natureza não tributária, incritos na Divida Ativa. 

A presente Certidão, emitida nos tennos do Decreto n.° 2.473, de 29 de setembro de 2006 , c 
da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a 
confirmação de sua autenticidade, pela  Internet,  no Portal de Serviço da Secretaria Executiva 
de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br. 

Emitida is: 10:43:57 do dia 01/06/2021 
Válida até: 28/11/2021 
Número da Certidão: 702021080670954-3 
Código de Controle de Autenticidade: B061693A.5DCC9DEE.7FAA7C00.8EBE4C3E 

Observação: 
- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação 
prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses 
previstas no  art.  9° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também 
em decorrência da suspensão de medida liminar. 

- A cassação da certidão será efetuada de oficio, devendo ser dada a publicidade do fato por 
meio de consulta pública no endereço eletrônico vvww.sefa.pa.gov.br. 

Válida em todo território paraense. 
SERVIÇO GRATUITO 
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Pági nr: I  cl:- 

PODER JUDICIARIO 
JeST7CA DO TP.AP?: • 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: JOAO PEDRO BATISTA SANTANA SANTOS 
CPF: 012.921.915-03 
Certidão n°: 17479487/2021 
Expedição: 01/06/2021, As 10:45:04 
Validade: 27/11/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica-se que JOAO PEDRO BATISTA SANTANA  sums,  inscrito(a) no CPF 
sob o n° 012.921.915-03, Nk0 CONSTA do Banco Nacional de Devedores 
Trabalhistas. 
Certidão emitida com case no  art.  642-A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e 
na Resolução Administrativa n' 1470/2011 do Tribunal Superior do 
Trabalho, de 24 de agosto de 2011. 
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho e estão atualizados ate 2 (dois) dias 
anteriores A data da sua expedição. 
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação 
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. 
A aceitação desta certidão condiciona-se A verificação de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na  
Internet  (http://www.tst.jus.br). 
Certidão emitida gratuitamente. 

INFORMA0.0 IMPORTANTE 
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessários A identificação das pessoas naturais e jurídicas 
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto As 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 Publico do 
Trabalho ou Comissão de Conciliação Previa. 
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MEMORANDO N° 019/2021 - SEMSA/RUR-LICITACÃO 

Rurópolis, 12 de Margo de 2021. 

ALUIZIO R. COSTA PIRES 
Presidente da Comissão de Delia* 
Comissão de Processo Licitatório 
NESTA 

Senhor Presidente, 

Pelo presente solicito a licitação em caráter de URGENCIA, a contratação de 01 
prestadores de serviços  medicos  para atender as demandas no enfrentamento da pandemia de 
COVID-19, 1 profissional medico clinico geral para realizar sobre aviso de 24 horas durante 10 
dias mensal, se faz necessária pois se trata de um serviço essencial a contratação de pessoa fisica, 
para prestar sei-viços inddicos em clinica geral em atendimento de pacientes suspeitos e 
confirmado de COVID-19, em caráter emergencial para suprir as necessidades da secretaria 
municipal de saúde de Ruropolis em decorrencia da pandcmia do Covid-19 

Objetiva atender dispositivo legal que respalde a contratação direta CONSIDERANDO 
o Estado de Emergência em Saúde Pública de importância Nacional decretada pelo Ministério da 
Saúde em virtude da disseminação global da infecção humana pelo Coronavirus (COVID-19), e 
pela necessidade de estabelecer um plano de resposta efetiva, especialmente, plano efetivo de 
saúde  publics  em nossa cidade para garantir a prevenção investigação e tratamento do novo 
Coronavirus para nossa população. Trata-se de um  virus  de  RNA,  filogencticamente próximo a 
outra coronavirus altamente letrais: MERS-COV e SARS-COV. O SARS-COV 2 causa sintomas 
respiratórios semelhantes ao da influenza e é transmitido de pessoa a pessoa, embora ainda pouco 
se saiba sobre a extensão da capacidade de transmissão entre humanos. Inicialmente restrito a  
Wuhan,  o SARS-cov2 se disseminou rapidamente para vários outros  Rises,  atingindo todos 
continentes. 

Encaminho em anexo o orçamento elaborado s ne essidades, contendo os dados 

necessários para a realização do processo licitatório. 

Solicito que ao publicarem a compra rem 	ecretaria a cópia da mesma para que 

possamos participar do certame, pois a presença 	agilizar e arantir a contratação. 

Atenciosamente. 
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TERMO DE REFERENCIA 

1. DO OBJETO 

	

1.1 	Contratação para prestação de serviços médicos em clinica geral para realizar sobre avisos 
de 24 horas durante 10 dias por mês, através de pessoa fisica para realizar atendimento 
ambulatorial em atendimento de pacientes suspeitos e confirmado de COV1D-19, em carâter 
emergencial para suprir as necessidades da secretaria municipal de saúde de Rurópolis em 
decorrência da pandemia do Covid- I 9. 
2. DO TERMO 

	

2.1 	Este termo de referência foi elaborado pela Secretaria Municipal de Saúde, As dúvidas 
poderão ser sanadas junto ao referido setor. 

3. DA JUSTIFICATIVA 
3.1 	A presente solicitação de licitação se faz necessária pois se trata de um serviço 

essencial a contratação de pessoa fisica, para prestar serviços médicos em clinica geral em 
atendimento caráter cmcrgencial para suprir as necessidades da secretaria municipal de saúde de 
Rurópolis em decorrência da pandemia do Covid-19 

Objetiva atender dispositivo legal que respalde a contratação direta CONSIDERANDO 
o Estado de Emergência em Saúde Pública de imponência Nacional decretada pelo Ministério da 
Saúde em virtude da disseminação global da infecção humana pelo Coronavirus (COVID-19), c 
pela necessidade de estabelecer um plano de resposta efetiva, especialmente, plano efetivo de 
saúde publica em nossa cidade para garantir a prevenção investigação c tratamcnto do novo 
Coronavirus para nossa população. Trata-se de um  virus  de  RNA,  filogeneticamente próximo a 
outra coronavirus altamente letrais: MERS-COV e SARS-COV. O SARS-COV 2 causa sintomas 
respiratórios semelbantes ao da influenza e é transmitido de pessoa a pessoa, embora ainda pouco 
se saiba sobre a extensão da capacidade de transmissão entre humanos. Inicialmente restrito a  
Wuhan,  o SARS-cov2 se disseminou rapidamente para vários outros países, atingindo todos 
continentes. 

Ao caso em comento, aplica-se a hipótese preconizada o  art.  24, Inciso IV da Lei Federal 
n° 8.666/93, alterada e consolidada.  

"Art.  24,- E dispensável a licitação": 

IV- "nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando 
Caracterizada urgência de atendimento de sutuação que possa 
ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, obras, 
serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, e 
somente para os bens necessários ao atendimento da situação 
emergencial  cu  calamitosa e para as parcelas de obras e serviços 
que possam ser concluidas no prazo máximo de  ISO  (cento e 
oitenta) dias consecutivos e ininterruptos, contados da ocorrência 
da emergência ou calamidade, vedada a prorrogação dos 
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	 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
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E de se inferir das transcrições acima que a dispensa de licitação, prevista no  art.  24, IV da Lei 
8.666/93, só deve ocorre por razões de intuesse público, como no caso de análise. Obviamente, 
nesse casos, a realização da licitação viria tão somente sacrificar o interesse público, motivo pelo 
qual o legislador concedeu ao administrador a faculdade de dispensa o certame nos casos 
expressamente previstos. 

A contratação direta por emergência visa a eliminação dos riscos de prejuízos, atendendo, 
contudo, as limitações impostas pela lei, em seu aspecto procedimental, submetidos a Cana 
Magna, especificamente ao capuz do  art  37, visando a análise e julgamento de propostas em estrita 
conformidade com os princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, a igualdade, da 
economicidadc, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento 
convocatório, do julgamento objetivo e outros que  the  sio correlatos bem como previsão legal da 
Lei Federal N° 13.979, de 06 de Fevereiro de 2020 e da Media Provisória 96 de 20 de Março de 
2020. E entre elas, a medida provisória 927/2020 e a  MP  936/2020. 

Sendo Assim necessário a Contratação para os atendimentos no Hospital Municipal no 
setor de isolamento. 

4. CLASSIFICACAO DOS BENS COMUNS . _ 
4.1 	Os serviços a serem solicitados enquadram-se na classificação de bens comuns, nos 
tennos da Lei n° 10.520, de 2002. 

MÉTODOS DE SUPRIMENTO E PAGAMENTO 

5.1 	0 fornecimento  sera  efetuado em conformidade com a necessidade diária do contratante, 
com prazo de prestação do serviço imediato, contados a partir do recebimento da requisição 
assinada pelo responsável nomeado pela Secretária Municipal de  Saud;  e enviada por  e-mail  ou 
outro meio fisico ou eletrônico 

5.2 o pagamento  sera  efetuado em no máximo 30 dias após o recebimento e atesto pelo fiscal do 
contrato  =ayes  de transferência a conta corrente do fornecedor, indicada por este, e deverá 
constar no contrato e na observação da  NF.  Em sendo necessário a substituição da conta corrente 
o fornecedor indicará uma nova conta por oficio solicitando a substituição. Os dados bancários 
deveram constar BANCO, AGENCIA E NUMERO DA CONTA CORRENTE e 
obrigatoriamente ser em nome do contratado. 
6. AVALIAÇÃO DO CUSTO! PESQUISA DE PRECOS. 
6.1 	0 custo estimado total do  presence  contratação é de RS 
6 2 	0 custo cstimado foi apurado a partir do mapa de preços constante no processo 
administrativo, elaborado com base em orçamentos recebidos de empresas especializadas, em 
pesquisa de mercado 

7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
7.1. 	Alem da exigidas em Lei 8.666193, deverá: 

7.1.1 prestar os serviços, nas especificações contidas neste termo de referência; 

7.1.2 prestar todos os serviços licitados no preço, forma e prazo estipulados na proposta de 
preços vencedora no certame; 

7.1.2.3 prestar os serviços do objeto nas quantidades indicadas pelo orno requisitante em cada 
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7.1.2.3 prestar os serviços do objeto nas quantidades indicadas pelo órgão requisitante em cada 
nota de requisição/e ou empenho, da qual constarão: data de expedição, especificações, 
quantitativo, prazo, local de entrega e preços unitário e total. 

7.1.2 Responsabilizar-se por todos os ônus, encargos, perdas e danos em virtude da 
execução do fornecimento; 
7.1.3 Indicar um preposto devidamente habilitado, com poderes para representá-lo em 
tudo o que se relacionar com o fornecimento objeto do registro; 
7.1.4 Arcar com todas as despesas relativas a prestação dos serviços e todos os tributos 
incidentes, devendo efetuar os respectivos pagamentos na forma e nos prazos previstos em 
Lei 
7.1.5 Nos preços propostos deverão estar inclusos todos os tributos, encargos sociais, 
trabalhistas e financeiros, taxas, seguros, frete até o destino e quaisquer outros  emus  que 
porventura possam recair sobre a execução do objeto do presente, os quais ficarão a cargo  Attica  
c exclusivamente da Contratada. 
8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

8.1. Efetuar a fiscalização e o acompanhamento do objeto solicitado; 

8.2. Efetuar o pagamento à contratada de acordo com as condições de preços e prazos 
estabelecidos. 

VeagS9firtettinaraSER  VIÇO 
9.1 A administração rejeitará, no todo ou cm parte, a prestação de serviço em desacordo com os 
termos do Edital e seus anexos. 
9.2 Os Serviços que trata esta licitação  deverão obedecer M especificações constantes no Edital e 
seus anexos. 
10. MEDIDAS ACAUTELADORAS 

	

10.1 	Consoante o ar/go 45 da lei n° 9.784, de 1999, a administração publica poderá, sem a 
prévia manifestação, sem a prévia manifestação do interessado, motivadamente, adotar 
providencias acauteladoras, inclusive retendo o pagamento, em caso de risco iminente, como 
forma de prevenir a ocorrência de dano dificil ou impossível reparação. 

10.2 A suspensão ou revogação do contrato sempre que houver atraso injustificado ou recorrente, 
na entrega dos serviço que cause danos ao contratante ou às municipes. 
11. CONTROLE DA EXECUÇÃO 	 iettert 

	

11.1 	Nos termos do  art.  67 Lei n° 8.666, de 1993, será designado representante para 
acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as ocorrências 
relacionadas  corn  a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou 
defeitos observados. 

	

11.2 	A fiscalização de que trata, não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, 
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições 
técnicas ou vícios redibitórios, c, na ocorrência desta, não implica cm corresponsabilidade da 
Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o  art. 70th  Lei n° 8.666, de 
1993. 

	

11.3 	0 representante da Administração anotará cm registro próprio todas as ocorrências 
relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos 
funcionirios eventualmente envolvidos, detenninando o que for necessário à regularização das 
falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente  pan  as 
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providências cabíveis. 

12. DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
12.1 As sanções administrativas serão aplicadas em conformidade com a lei 8666/93 Artigos 
77 a 87 e seus parágrafos e incisos; 

12.2 Multa de 0,5% (meio centésimo) e  sera  aplicado sobre o saldo contratual; 

12.3 retenção dos créditos junto a prefeitura ate o limite do dano causado a administração. 

12.4 impedimentos de contratar  coin  a administração polo período de 2(anos) anos. 

13. DA ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO 
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA EXECICIO 2021 
10.301.0004.2.065 — Manutenção do Fundo Municipal de Saúde. 

10.301.0004.2.073 — Manutenção do Hospital Municipal. Programa  MAC.  

3.3.90.36.00 — Outros Serv. De Terc. Pessoas Física 

10 122 0005 2.063 — Ações de Enfrentamento ao Covid 19. 
3.3.90.36.00 — Outros Serv. De Terceiros pessoa fisica 

14. DO CONTRATO 

14.1 constarão o valor do credito orçamentario, podendo ser aditivado no ate 20%, cm 
conformidade com a lei 8666/93 Artigo 65 c seus parágrafos e incisos nela previstos. 

14.2 0 contrato terá vigência determinada em clausula própria e constará inicio e termino da 
vigência podendo ser aditivado ou prorrogado na fonna da lei 8.666/93 artigos 57 parágrafos e 
incisos nele previsto. 

15. DA ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO 
15.1 QUADRO DE NECESSIDADES 

Lote 01 
ITEM DISCRIMINAÇÃO  UN!!)  QUANT 

I 

CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA MEDICO EM CLINICA 
GERAL PARA REALIZAR SOBRE AVISOS DE 24 HOROAS 
DURANTE 10 DIAS POR MÊS NO INSOLAMENTO DO 
HOSPITAL MUNICIPAL E ATENDIMENTOyDIARlyS NO 
C1PCOVID. 

MESES 09 

urópolis, 12 de Margo de 2021.  

Fernanda  

Seer 



possamos participar do certame, pois a presença t lizar g 	fir a  contratação. 

Atenciosamente, 

Fernanda  

Sec 
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MEMORANDO N° 019/2021 - SEMSA/RUR-LICITAn0 

RuMpolis, 12 de Marco de 2021. 

ALUIZIO R. COSTA PIRES 
Presidente da Comissão de Licitação 
Comissão de Processo Licitat6rio 
NESTA 

Senhor Presidente, 

Pelo presente solicito a licitação em caráter de URGENCIA, a contratação de 01 
prestadores de serviços médicos para atender as demandas no cnfrentarnento da pandemia de 
COVID-19, 1 profissional medico clinico geral para realizar sobre aviso de 24 horas durante 10 
dias mensal, se faz necessária pois se trata de um serviço cssencial a contratação de pessoa fisica, 
para prestar serviços médicos em clinica geral em atendimento de pacientes suspeitos c 
confirmado de COVID-19, em caráter emergencial para suprir as necessidades da secretaria 
municipal de saúde de Ruropolis em decorrência da pandemia do Covid-19 

Objetiva atender dispositivo legal que respalde a contratação direta CONSIDERANDO 
o Estado de Emergência cm Saúde Pública de importância Nacional decretada pelo Ministério da 
Saúde em virtude da disseminação global da infecção humana pelo Coronavirus (COVID-19), e 
pela necessidade de estabelecer um plano de resposta efetiva, especialmente, plano efetivo de 
saúde publica em nossa cidade para garantir a prevenção investigação c tratamento do novo 
Coronavirus para nossa população. Trata-se de um  virus  de  RNA,  filogeneticamente próximo a 
outra coronavirus altamente letrais: MERS-COV e SARS-COV. O SARS-COV 2 causa sintomas 
respiratórios semelhantes ao da influenza e é transmitido de pessoa a pessoa, embora ainda pouco 
se saiba sobre a extensão da capacidade de transmissão entre humanos. Inicialmente restrito a  
Wuhan,  o SARS-cov2 se disseminou rapidamente para vários outros países, atingindo todos 
continentes. 

Encaminho em anexo o orçamento elaborado das neces  des,  contendo os dados 

necessários para a realização do processo licitatório. 

Solicito que ao publicarem a compra remeta 	etaria a cópia da mesma para que 
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TERMO DE REFERÊNCIA 

1. DO OBJETO 

	

1.1 	Contratação para prestação de serviços  medicos  cm clinica geral para realizar sobre avisos 
de 24 horas durante 10 dias por mês, através de pessoa fisica para realizar atendimento 
ambulatorial em atendimento de pacientes suspeitos c confirmado de COVID-19, em caráter 
emergencial para suprir as necessidades da secretaria municipal de saúde de Rurópolis em 
decorrência da pandemia do Covid- 19. 

2. DO TERMO 

	

2.1 	Este termo  dc  referencia foi elaborado pela Secretaria Municipal de Saúde, As dúvidas 
poderão ser sanadas junto ao rcfcrido setor. 

3. DA JUSTIFICATIVA 

3.1 	A presente solicitação de licitação se faz necessária pois se trata de um serviço 
essencial a contratação de pessoa flsica, para prestar serviços médicos em clinica geral em 
atendimento caráter emergencial para suprir as necessidades da secretaria municipal de saúde de 
Rurópolis em decorrência da pandemia do Covid-19 

Objetiva atender dispositivo legal que respalde a contratação direta CONSIDERANDO 
o Estado de Emergência cm  Sande  Pública de importância Nacional decretada pelo Ministério da  
Sande  em virtude da disseminação global da infecção humana pelo Coronavirus (COVID-19), c 
pela necessidade de estabelecer um plano de resposta efetiva, especialmente, plano efetivo de 
saúde publica cm nossa cidade para garantir a prevenção investigação e tratamento do novo 
Coronavinis para nossa população. Trata-se de um  virus  de  RNA,  filogeneticamente próximo a 
outra coronavirus altamente letrais: MERS-COV e SARS-COV. O SARS-COV 2 causa sintomas 
respiratórios semelhantes ao da influenza e é transmitido de pessoa a pessoa, embora ainda pouco 
se saiba sobre a extensão da capacidade de transmissão entre humanos. Inicialmente restrito a  
Wuhan,  o SARS-cov2 se disseminou rapidamente para vários outros países, atingindo todos 
continentes. 

Ao caso em comento, aplica-se a hipótese preconizada o  art.  24, Inciso IV da Lei Federal 
n° 8.666/93, alterada e consolidada.  

"Art.  24, - E dispensável a licitação": 

IV- "nos casos  dc  emergência ou de calamidade pública, quando 
Caracterizada urgência de atendimento de  suing&  que possa 
ocasionar prepizo ou comprometer a segurança de pessoas, obras, 
serviços, equioamentos e outros bens, públicos ou particulares, e 
somente para os bens necessários ao atendimento da situação 
emergencial ou calamitosa e para as parcelas de obras e serviços 
que possam ser concluidas no prazo máximo de 180 (cento e 
oitenta) dias consecutivos e ininterruptos, contados da ocorrência 
da emergência ou calamidade, vedada a prorrogação dos 
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respectivos contratos- 

E de se inferir das transcrições acima que a dispensa de licitação, prevista no  art.  24, IV da Lei 
8.666/93, só deve ocorre por razões de interesse público, como no caso de análise. Obviamente, 
nesse casos, a realização da licitação viria tão somente sacrificar o interesse público, motivo pelo 
qual o legislador concedeu ao administrador a faculdade de dispensa o certame nos casos 
expressamente previstos. 

A contratação direta por emergência visa a eliminação dos riscos de prejuízos, atendendo, 
contudo, as limitações impostas pela lei, em seu aspecto procedimental, submetidos a Carta 
Magna, especificamente ao capa do  art  37, visando a análise e julgamento de propostas cm estrita 
conformidade com os princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, a igualdade, da 
economicidade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculaçâo ao instrumento 
convocatório, do julgamento objetivo e outros que lhe sio correlatos bem como previsão legal da 
Lei Federal N° 13.979, de 06 de Fevereiro de 2020 e da Media Provisória 96 de 20 de Março de 
2020. E entre elas, a medida provisória 927/2020 e a  MP  936/2020. 

Sendo Assim necessário a Contratação para os atendimentos no postos de saúde; Estrela 
do Norte e São Jose. 

4. CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS 
4.1 	Os serviços a serem solicitados enquadram-se na classificação de bens comuns, nos 
tcrmos da Lei n° 10.520, de 2002. 

5. MÉTODOS DE SUPRIMENTO E PAGAMENTO 
5.1 	0 fornecimento  sera  efetuado em conformidade com a necessidade diária do contratante, 
com prazo de prestação do serviço imediato, contados a partir do recebimento da requisição 
assinada pelo responsável nomeado pela Secretária Municipal de Saúde, e enviada por  e-mail  ou 
outro meio fisico ou eletrônico 
5.2 o pagamento  sera  efetuado em no máximo 30 dias após o recebimento e atesto pelo fiscal do 
contrato através de transferencia a conta corrente do fornecedor, indicada por este, e deverá 
constar no contrato e na observação da  NF.  Em sendo necessário a substituição da conta corrente 
o fornecedor indicará uma nova conta por oficio solicitando a substituição. Os dados bancários 
deveram constar BANCO, AGENCIA E NUMERO DA CONTA CORRENTE c 
obrigatoriamente ser em nome do contratado. 

6. AVALIAÇÃO DO CUSTO / PESQUISA DE PREÇOS 
6.1 	0 custo estimado total do presente contratação ó  dc  R$ 
6.2 	0 custo estimado foi apurado a partir do mapa de preços constante no processo 
administrativo, elaborado com base em orçamentos recebidos de empresas especializadas, em 
pesquisa de mercado 
7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

7.1. 	Além da exigidas em Lei 8.666/93, deverá: 

7.1.1 prestar os serviços, nas especificações contidas neste termo de referência; 

7.1.2 prestar todos os serviços licitados no  prep,  forma e prazo estipulados na proposta de 
preços vencedora no certame; 
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7.1.2.3 prestar os serviços do objeto nas quantidades indicadas pelo órgão requisitante em cada 

nota de requisição/e ou empenho, da qual constarão: data de expedição, especificações, 
quantitativo, prazo, local de entrega e preços unitário e total. 

7.1.2 Responsabilizar-se por todos os 'anus, encargos, perdas e danos em virtude da 
execução do fornecimento; 
7.1.3 Indicar um preposto devidamente habilitado, com poderes para representá-lo em 
tudo o que se relacionar com o fornecimento objeto do registro; 
7.1.4 Arcar com todas as despesas relativas a prestação dos serviços e todos os tributos 
incidentes, devendo efetuar os respectivos pagamentos na forma e nos prazos previstos em 
Lei 
7.1.5 Nos preços propostos deverão estar inclusos todos os tributos, encargos sociais, 
trabalhistas e financeiros, taxas, seguros, frete até o destino e quaisquer outros  &us  que 
porventura possam recair sobre a execução do objeto do presente, os quais ficarão a cargo única 
e exclusivamente da Contratada. 
8. OBRIGAÇCIES DA CONTRATANTE 	;:kriegird—wtrismosiamewei,  io",:[4.-2-"ttrAt4 

8.1. Efetuar a fiscalização c o acompanhamento do objeto solicitado; 

8.2. Efetuar o pagamento à contratada de acordo com as condições de preços e prazos 
estabelecidos. 
raili*IteSTAÇÃO-DIESE  
9.1 A administração rejeitará, no todo ou em pane, a prestação de serviço cm desacordo com os 
termos do Edital e seus anexos. 
9.2 Os Serviços que trata esta licitação deverão obedecer As especificações constantes no Edital e 
seus anexos.  
It  MEDIDAS ACAUTELADORAS 

10.1 	Consoante o ar/go 45 da lei n° 9.784, de 1999, a administração publica poderi, sem a 
prévia manifestação, sem a prévia manifestação do interessado, motivadamcnte, adotar 
providencias acauteladoras, inclusive retendo o pagamento, em caso de risco iminente, como 
forma de prevenir a ocorrência de dano dificil ou impossível reparação. 

10.2 A suspensão ou revogação do contrato sempre que houver atraso injustificado ou recorrente, 
na entrega dos serviço que cause danos ao contratante ou is munícipes. 

11. CONTROLE DA EXECUÇÃO 

11.1 	Nos termos do  art.  67 Lei n° 8.666, de 1993, será designado representante para 
acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando cm registro próprio todas as ocorrências 
relacionadas  corn  a execução e detenninando o que for necessário à regularização de falhas ou 
defeitos observados. 

11.2 	A fiscalização de que trata, não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, 
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições 
técnicas ou vícios redibitérios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da 
Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade  corn  o  art.  70 da Lei  if  8.666, de 
1993. 

11.3 	0 representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências 
relacionadas  corn  a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos 
funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das 
falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos i autoridade competente para as 

.t. etEl 
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providências cabíveis. 

12. DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

12.1 As sanções administrativas serio aplicadas cm conformidade com a lei 8666193 Artigos 
77 a 87 e seus parágrafos c incisos; 

12.2 Multa de 0,5% (meio centésimo) e  sera  aplicado sobre o saldo contratual; 

12.3 retenção dos créditos junto a prefeitura ate o limite do dano causado a administração. 

12.4 impedimentos de contratar com a administração pelo periodo de 2(anos) anos. 

13. DA ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO 

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA EXECICIO 2021 
10.301.0004.2.065 — Manutenção do Fundo Municipal de Saúde. 

10.301.0004.2.073 — Manutenção do Hospital Municipal. Programa  MAC.  

3.3.90.36.00 — Outros  Sent.  De Terc. Pessoas Física 

10 122 0005 2.063 — Ações de Enfrentamento ao Covid 19. 
3.3.90.36.00 — Outros  Sent.  De Terceiros pessoa fisica 

14. DO CONTRATO 

14.1 constarão o valor do credito orçamentário, podendo ser aditivado no ate 20%, cm 
conformidade com a lei 8666/93 Artigo 65 c seus parágrafos e incisos nela previstos. 

14.2 0 contrato terá vigência determinada em clausula própria e constará inicio e termino da 
vigência podendo ser aditivado ou prorrogado na forma da lei 8.666/93 artigos 57 parágrafos e 
incisos nele previsto. 
15. DA ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO 
15.1 QUADRO DE NECESSIDADES 

Lote 01 
ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID QUANT 

I 

CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA MEDICO EM CLINICA 
GERAL PARA REALIZAR SOBRE AVISOS DE 24 HOROAS 
DURANTE 10 DIAS POR MÊS NO INSO 

i

tAMENTO DO 
HOSPITAL MUNICIPAL E ATEND1MENT S 171RIOS NO 
CIPCOVID.  

MESES 09 
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Carteira de Trabalho Digital 

Dados Pessoais 	 Data de emissão: 22/02/2021 

Nome Civil: LEANDRO LOPES MOREIRA 
CPF: 003.919.412-40 
Data de Nascimento: 02/02/1992 
Sexo: Masculino 
Nacionalidade: Brasileiro 
Nome da  Mae:  MARIA DO CARMO LOPES MOREIRA 

aocomeMo  assinado  dipitalment•  pata  Dataprev em 09,0312021. 

;'ste docomenro sornente é raid, =imparts:10 do in cbaaranto do ;San:Mc...pa ti  



Republica Federativa do Brasil 

Ministério da Educação 

Universidade do Estado do Para 

O Reitor da Universidade do Estado do Para, no uso c/c suas atribuições e tendo 

em vista a conclusão do curso de MEDICINA, em seis de junho de dois mil e dezenove, 

confere o titulo de MEDICO  CI  LEANDRO LOPES MOREIRA, portador da carteira de 

identidade n° 6062047 PC/PA, brasileiro, nascido em 02/02/1992, natural do Pará e 

outorga-lhe o presente Diploma, a fim de que possa gozar de todos os direitos e 

prerrogatiVas legais. 
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SERVIÇO GRATUITO 

GOVERNO DO ESTADO DO PARA 
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 

CERTIDÃO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTARIA 

Nome: LEANDRO LOPES MOREIRA 
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA 
CPF: 003.919.412-40 
Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dividas de 
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é 
certificado que  Nei°  CONSTAM, ate a presente data, pendências em seu nome, 
relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de 
natureza tributária, incritos ou não na Divida Ativa. 

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.° 2.473, de 29 de setembro  dc  2006 , e 
da instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a 
confirmação de sua autenticidade, pela  Internet,  no Portal de Serviço da Secretaria Executiva 
de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br. 

Emitida As: 10:53:01 do dia 01/06/2021 
Válida até: 28/11/2021 
Número da Certidão: 702021080671037-1 
Código de Cont role de Autenticidade: 1E629FIA.F13903466.D189CFA5.2CA 1517E 

Observação: 
- Nos tennos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação 
prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses 
previstas no  art.  6° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também 
em decorrência da suspensão de medida liminar. 

- A cassação da certidão será efetuada de oficio, devendo ser dada a publicidade do fato por 
meio de consulta pública no endereço eletrônico www.scfa.pa.gov.br. 

Válida cm todo território paraense. 
SERVIÇO GRATUITO 
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SERVIÇO GRATUITO 

GOVERNO DO ESTADO DO PARA 
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 

CERTIDÃO NEGATIVA DE NATUREZA NA() TRIBUTARIA 

Nome: LEANDRO LOPES MOREIRA 
Inscrição Estadual: NA° CONSTA 
CPF: 003.919.412-40 
Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dividas de 
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é 
certificado que NA° CONSTAM, ate a presente data, pendências em seu nome, 
relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de 
natureza não tributária, incritos na Divida Ativa. 

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.° 2.473, de 29 de setembro  dc  2006 , e 
da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a 
confirmação de sua autenticidade, pela  Internet,  no Portal de Serviço da Secretaria Executiva 
de Estado da Fazenda no endereço eletrônico wvvw.sefa.pa.gov.br. 

Emitida is: 10:53:01 do dia 01/06/2021 
Válida até: 28/11/2021 
Número da Certidão: 702021080671038-0 
Código de Controle de Autenticidade: 1D5ADBDD.BB57E134.F3E08A I D.91A66CF3 

Observação: 

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação 
prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses 
previstas no  art.  9° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro  dc  2006, como também 
em decorrência da suspensão de medida liminar. 

- A cassação da certidão  sera  efetuada de oficio, devendo ser dada a publicidade do fato por 
meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br. 

Válida em todo território paraense. 
SERVIÇO GRATUITO 
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PODER JUDTCIARIO 
jUSTTÇA D3 TRAR:;: - 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

CPF: 003.919.412-40 
Certidão n°: 17482735/2021 
Expedição: 01/06/2021, As 10:53:45 
Validade: 27/11/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica-se que o CPF sob o n° 003.919.412-40,  WO  CONSTA do Banco 
Nacional de Devedores Trabalhistas. 
Certidão emitida com base no  art.  642-A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e 
na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do 
Trabalho, de 24 de agosto de 2011. 
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho e estão atualizados ate 2 (dois) dias 
anteriores A data da sua expedição. 
Certidão expedida sem indicação do nome/razão social, tendo em 
vista que o CPF/CNPJ consultado não figura na última versão da base 
de dados da Receita Federal do Brasil - RFB enviada ao Tribunal 
Superior do Trabalho - TST. Para saber a situação desse CPF/CNPJ, 
consulte o sitio da RFB (www.receita.fazenda.gov.br). 
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação 
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. 
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na  
Internet  (http://www.tst.jus.br). 
Certidão emitida gratuitamente. 

INFORMA0.0 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 As obrigações 
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em 
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos 
recolhimentos previdenciArios, a honorários, a custas, a 
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes 
de execução de acordos firmados perante o Ministério Publico do 
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia. 

c 20.77:oas: 



01/06/2021  

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: LEANDRO LOPES MOREIRA 
CPF: 003.919.412-40 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de 
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que 
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria 
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Divida Ativa da União (DAU) junto a 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN). 

Esta certidão se refere à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange 
inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do  art.  11 da Lei n° 
8.212, de 24 de julho de 1991. 

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n°1.751, de 2/10/2014. 
Emitida As 10:54:22 do dia 01/06/2021 <hora e data de  Brasilia>.  
N./Aida até 28/11/2021. 
Código de controle da certidão: 118C.A2E2.6293.C8E1 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 
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